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.!ا/كآ

الشعضلكلليةنساإوعدمثمانة

مقمسةعنرتصه

لمثعمثارا،

لنضنوفىعهَوالط!فةللمط

ارةالادمجلسونبس

التحويرعامومدير

القي!لثموقأث!

النحربررئيسرا

أنووؤعل!ل!

9القإه!لعيبمأبعبرشاخ؟أاابارة

؟ْهالأْة؟فْ!دثلفئغ9

لأسلاموالعروبةقبداظ..مقلقاشنظ!ا

!ضارتِهوالخارلجحةانانام!لتبرأ+.النابض-)!ل!

ا!لنشروالثصَافةوالصالفحركان

لفنى:الثؤ!ال!8الصخويريةسكرتا

أبويطةمحدآ./وىالعثمعياثروت

أحمدخليلحسغابملداألضهـعبد

ا؟لسيد!مديوسف

.)!لا
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!!!ابنعآ.

الاثمعثلكلليةنساإوعمتْقافة

أوص!بصثبماأ

لما

؟بركيا،!حبمأ!لمحما1
../

ا-

والإ!بزلثريخةالمج!!يةيا!ة

د!نخفضُ"انر!بب
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ايه!/88!87؟ا،يداعرقم

كط،.77fM!-.!!..؟لأ!5لىا!وق!التو
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ل!هصرر

العريزدةحومىالى

!قعىولطمةالسي!ة

اللّه!تيحالمهـن!حاأرحومأخالىكرييمة

بوذارةالرىبالثهعمهـتكل!لمحتحىيك

ز!باتعالمةوأو!59سمابقاالألئهكال

و&دوردكليةفىترْرجتمصريئ

ه!نكنبجماهعة

..ايووتقكتعية

حمورللا

يابدمح!ود

-ي-
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لرحعيملرحمنالصراابم

فهؤ

العلمبلغةإلاالعالمنخاطبأننطلاقاًيمكللا

بينمنالبماكالىيأ"يهل!ال!ويموالةرآن،الحديت

ح!يد.ح!يمعزيؤ"نشؤثلخل!منولايديه

مع!جزاتأنبرا!دا*اهـيةاآياتهفىوالمف-ر

الحافرالعصرفىوم!!زاتفىاللام!ربالنسبة

جربة.!سنوات8014منذنؤلتلأخمها

)"جدذلكيخمثرواأن"يومالمسلمينوواجمب

كيرديناَيتبحشالذى)"دينل!الذىالباحث

هذاأخذمغلأىومغأعمولاىمقالإشلام

ادين.ا

5اقاوىءل!"جد U!وصاتمدىأىالأبحال

إطبِادثائقفىعلمىعقاىأوال!ويمةالإيات

.القرآنو!ل
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م!اوال!الإسلامعنكثيرةك!اقرأت

العزيزعبد"الدكفورالمرحومآله!اذىحمعال!

الامام-وم،اوامعمتعاو.!ألفهاذممطا"إ!ماءيلى

تلم!ذاراغىامصطفىمحمداشيهخاالأستاذالأكبر

الأجمذيةالمرابمعودولمتعب!هعمداثجمخاالإما!قا

لأهح!ابموال!ينضدهقويأَلممندأًلت!ؤن

اذىاالإجظدمعالبحثهذا،واج!عوهى

.،طبىعلمىأسمالمىإلىةيهكلمةكالفىيعيقند

ا!بحاثهذ،يةوأطح!لأىيم!نلاا؟4وو!دت

نأيعتقدأنإلا-يافىىوبمؤؤفمستنيربعقل

ل!نؤدفياًشالإلم!لا!لمع!اوياًآدتووا؟ويمااةرآنا

.والأشرةؤياالل!فى)ينف!كااللبتن!وية

شبينا؟ويمااةوآنا.ثننةرقأنعاينايج!

الاسلاماكقالصالمفيمعرينف!مهوحيث"نالتفتن!ير"
.-!ا

شخمجاتهمنماطوأهمع!سوظووفي*معهـمبعهإية

ا!علهيةالاَياتتفسيرفأج!ءوكلا6ومذاهجهم،

أقحمتهطاوىءدضيلهوإ!اابقةالع!ا)ممووفى

أعمجهيةأذواقالمحكمتابنا)3الإسلاىأفهـماعلى

إسراء!اية.ءدسوساتأوطائةيةم!هباتأو

-6-
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وهاال!مماويةتب311آضوأنههوا)"وآنوك!ن

دواسةء!االةهدليي!علهيةآياتمقأةرآنافى

الق!دوإنما،ا؟!وديهاأواطهيةاا!لومافىيةقر%

ون311فىالإ!يةالقدوةءلدايلأون-3أنمما

وتأملىظروإ!ا4اسإيمةابف!وتهالإوناني!رممها

ي!ونأنق؟3لاهذاءنلضإ:7بأنؤثؤمنوبحث

جمثاَ:

ا)؟ريم:5*ابه!و!هالى7+انهداللّهقال

هـ!-حانك"Nباطهـذاضال!ظ"ابضار"

(كلرانلآلمهورةا19آية)

الآياتهذهاب!مظاء!دفئأرووبا-ؤوقد

رآن411بوح!مهالإإيةاةدرةاءلمافىلاامماوأدركوا

أمتنه!لىالح!يثةأ*لميةاالحرمائقداأناع!ازآا؟ريما

كا.تأنماعل!)يلاصاءتوإنطؤيهجماءممالثفأ

العلمس!بفوأنها،زطنهاؤات!ؤلأنمعجزة

بمقدارا)ملمأبمالزة!هـخإؤيداالت!ويبىالحديث

هصوية.اتس!وا458

أعضاءمنزملائىإلىاشيرأنعلي،-مجب

للثمونالأعلىبالمجلس!العلححسومخبراءأجنة
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العربىالعالموعرفأفضلمنعرفتمنوهمالإلمملاروية

المدذيةويةالدية"طومفياتفوثوعلماءءنالإسلاىو

المجلس.فىالأبطتّآَوءنيهصرهنىاستف!توقد

تقاعمم!ءقخوفمأ)ذكراهم!ايدأألمماءهمساذكار

ذلك.عنالغير

وهم:إرحومونا

ية.المصأديارامةى-هريدىأحمدال!ثيخ

.ةرءلاوحيماعبدالمثيغ

.مدوروف!امحمدأدكعورا

.،وصمحمدالدكموو

حصن.إراهمإالدكتور

أ"!ن.عمانالدكتور

زيد.مصطفىالدكتوو

.الحو!أحمدادك!ورا

موافى.أحمدالمستشاو

لمو!ل(.أرزاقاعهدادكتورا

الأهل.ل!يدالعزيزعبدالاستاذ

.اقادوعبدالدينعزادكعووا

لثرلثر.سيدوالأستاذ

،أ.عا"رأبوبالدكمور

جزاءوالرضوانايرحمةاللّهمنلهماطلبوالذين

خدمة.مقاللإسلامقدمو،ما
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فهم:الحياةقيدعلىالباقوقوآما

اللجه"ر؟يس،منصوعلىالمستشار

اقافىالمنعمعبدالمسقثماو

عةيفىمص!فىالمستشار

ا)رآج!حىافنىعبدالدمحعور

محمودعفبفىال!مح!وو

عبد.يرسفالدمحعور

حلمئ،عبدالحافظالدكعوو

.خيرىعزتالدحمعور

حسن.يوسفمحمدالدعوو

كامل.مصطقالدمحعور

.القةلحسانثنأحمدالدكور

افئدىاادبغاجمالمحمدالدكعور

لف"ماإوآمحمدالمستشار

.مهرانجماللدكعور

اللطيف.عبدبدوىالدك!وو

-9-
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دياب!ءمودال!كمور

ودثما،!البمالم!ا؟ءب!لاش!فاالأءلىإجلمهلىاعضو

بالإسلاموالتعريرف!اءافيلجض4أبحالثجميع!

ةؤشا؟4إا"4بلىكأ

وأدصاوعايتهبعينورَرلآهـمأنآوجوواللّه

م!يغمطونمح!قمحفظ!وأنوالستربالمحةالم

دياب!محمودالدكثور

-"!.:-

http://kotob.has.it



ا،ولا!فصلى

لوا

:مالكرب4كتابفىوذهالى4ل!حصحاذالأدةإل

الض"لَاةِإ!أ3قَع!شَإِذَاادَ!نَوآالذبقأَد،1يىا"

ا+مصَعضواشَاؤِقِإْحهَلرَالَىإِأَيئدِبَحُ-مْو3!ورَجشو؟افي-اثمصِ*لَو

حَنْتحُن!إًوَانْ،الْكَ!بَبقإلمماهَأهخَالَكمًُْ ..اءَي02روبِرءوسِكبم

(ةؤدلمااديهمور6لآبةا)."1وطهـوفَا

الأء!اءينظفأنالمسلمءا!ببآنهإذدالغةحىكمةءضوالوئ

ظافةا)ت!رارهـذاوفى،الومفىمرات--د!-سه!4"نالظاهرة

.لاجم!دص!فرة

-ْداؤ3ااْالأ-.آكاتالانممهانءْتم!دا)ظافةه
ل!كر.كلنمرلىيرءر.هـ

لاقذارهؤأش!احضوءا)ومي!ادجاءلَبح!رءرقهوسهالوتغيرالإنسان

ب!.آطاخو

.واقبهرزالتبولب!دالتطهـركذلك
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التيفوسي!،الحمىينقلالذىال!ملوجودءلىت!ياعدالقذارةإِن

اقيفو!م!لدىالآء*لوعدمبا)ذبابتنتقلأخرىلهأمراضوحناك

قأمراضإلىالنظافةعدم!ؤدىو!ذلاثاكوليراوأوالدسنتاريا

مختلفة.جلدية

شه4الوقارأسبابأهممناليومئمراتعدةالفمفةنفماإوإن

واللثة.الأسنانمرض

الزكاممن4الوقاوأهممندباردبماالأنفطاقةغسلوكذلك

.المث!رر

للتأملفترةوكأنهللعلاةاستعدادحركةفهىالروحيةالفائدةأما

تتلفتنن.ممليتننبين

معفاهضوءالوأنوالثانية،الدنياباعمالالإنسانشغلذهنالأولى

.ْوجلعزالخا)فأمامدالوصأىللصلاةاستعدافى

وتوكللخش!وعنفس!4ويمليىءالعقليةقواهلي!هتجمعكافيةةفترهىو

الفاقةالعالمشوا-ل

ولذلكالوضوءبعدحتىالدنياأشغالتتركهملااشخاصنوهناك

لأنكافيةبمدةالصلإةوقبلالو!وءبعا-الم!ج!دإلىالذهابكان

وتعالى.سبحانهالمولى-دىبنفَل!قومستعداًالشخصيجعل

1-1؟-
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الَفَه*ةِإِلىَقُصْتمْإِذَاونواأالَّذِيَنَأَيهَايَاأ

وَأمْسَخواارْمَرَا!قِإِلىَوَاَذدِدممُمْوخوهَكُمْفَاغْسِفوا

خنبماًكنْتُمْوَإِنْ،الْكَغبَيْبنِإلىَوَأَرْجُلَكُمؤسِكُمْبِؤٌ

أَحَدٌجَاءَأَوْدَمفَرعَلَىأَوْئرءىكُنْتُنموإِنْفَاطَّفَرُواِ

مَاءًتَجدُوافَلَمْالنِّسَاءَلاَمَعنمئمُأَوْالغَائِط5ِءنَشكُمْا

وَأيْدِيَكمْبِوُجُوهِكمْ.فاهْ!سَحُوا"طَيئاءَمجِيدًافَتَبَ،وروا

يُرِيكُوَلَكِنحَرَجٍكأ5ِْعَلَيكمْلِيَجْحلَاللهُئرِيامَامِّنهُ

ء،تَثْصكُوونَلَعَلَّكعمُعَليْكُمْنِعْمَتَةوَليُتِئملِبطَفَرَكنم

1(الماذدةسورة46الأ)

االفسبر

فغسهـلوارو!وضئينات!ونوولمالصلاةإلىالقيامأردتمإذاالمؤمنونأصهايا

بخها،أوكلهارووس!م!واوأس!المرافقمعوأبديكموجوهكم

امجمأزوملامسةبسببجشأكنخوإن،الكعبنالىأرجل!يماوأغسهلو

مغيمعمزضأموضىكننموإن،باتماءابدالكمجمبعفاكسلوا

مندلوالماءوجودعلي!موتعسرمسيافرينكنتمأوالماءاستعمال

!اجم!مْماءتبدواولملنساءلام!تمأوالحاجة!اءمكمانمنمحمرجو

-ب!"أ-
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آدْأدلَهبهيرثدما،أيدريممووجوهكمكسحالطغوراباتربايي!هءا/1

زو!هوليغوباطنآظاهراًاتعلهيركمذلكشرعَواكنهعلإممميضيةت

ن!!تهتماموهدايتهءلىاللّهالتشكرووالتيسيروالبيانبا!داويئعلصيمم

.لاطاعتهفىمةبالمداو

العلمىاكهايق

الأصغرالحدثوكلنبالغسلالجنابةمنالطهرالإسلامشرع

هما::لغرض!نصلاةكلعند

بننوالوقوفلل!بادةوج!دىنفحىاستعداداطمراهذاإدن

."المتأهبْالخاشعالعابدموقفتعالىاللّهيدى

صحيةءظضمةآآثارءإيهاالإسلامصحرالتىافةللننهئاإن:ألملآخر

نفبيةةواجيحماعيةو

كلخها:شنىكلظاطرالإسلامئ!ظافةو

منللطهروالمرآةالرجلءلىالدينآوجبهالذىالغس!لأن-ا

يومكلقسنةهوو،والنفاسالحيضمنللطهرالمرأةوءلى،الجنابة

التىالأمراضاولشفادوكريمنظيفمظهرفىالمسا!ونليج!نمعجمعة

01القذارةمغتنشأقد

-؟ا-
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!هاكادهو،ةبهإلاالصلاةتصحلاركنهوو:ضوءالو-3

؟ؤ،ثا3:اةىالأحو8!كتيرمنصيانت!كاوالأعضاءبحضظافةص!لما

ضا35-الأجراثيمانتقالمناققليلءلىيسهاعدانوالإشنشاقماإض!!ةا

غسلو،اقاًإشرونظافةووضاءةإدهيزالوجهغسلوالج!ممداخلإلى

يحفظاقدمينواالكفينقالأصابمبننماوتخليلوالقدكلثناليدين

ا:الىجلديةاضالأ"ربكلض!صناءالأجزهذه

والمنازلوالفراشالتيابونظافةالملابسطهـارةوكذا،ث-!لأ

منرفا)"اشكلقؤا*4لاشا!اىءشكا!اوا"شسارد!اءمالمطووا)طرقات

فىالنظافةفانالجملةوءاى،ريما)3الإنسهافىولاهـظهـرالأمرا!

وبالروحبالجسدالعثايةأءظميعنىلأنهيتجزألاجزءالإسلام

وكل:ثاكئيرةالنظافةءلماتحفاىاا)؟ريمةاقيرآنيةاوالآيا!،معآ

أيضا:ةكثيرالصدهدهذافىيةالنهوالأصادوثو:الآيتاذ!ارالأ

والتبرز،التبول:الثلاثالملاءناات!و)لإموالس!الصلاةءيىلهءقو

".(المياهمواردوفئالظلوفالطرقاتفى

اضآمرمنيسامونالنبوىالهدىبههذاأنفسهمالناسأخذولو

ةالحمياتمقومحميرماتووالانكلسىالبلهارسيا:مثلمحثيرة

عصورفىكانواأنهمبالفخرلهمليسجلالمسلمينثاريخوإن

نأحنى،الغرب!وفىالشرلْ!فىللنظافةروادآَالمزدهرةحضارتهم

-501-
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وا،،بثةوالهمجيةالجهليعمهاكانحبنماالوسطىالقرونفىآوروبا

وأساليبوالعلومالحضارةمنالأألهِأسباليافىلصينالمسى"نتعلمت

المساجدالمختلفةالعوا!مفىلهمكانتالمسلص!ننأننعلبمأنفأوير3النظافة

المدينةحأنحاءفىالمنبثةالمتعددةوالحماماتالنظافةبوسهائلالمؤودة

-حمامثلاثمائةوص-جدلاف3ثةثا3كلتافى"حد!اقرطبةمد:نةفىوكان

!!!

-6ءا.-
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ألفأصعأ!

+ا(عَلَيىْهاءْ"علَبِرْآوَبِالضملَا!أَهْلَكَأْفرْوَ"

(!"لهطورةايم!لآلآيىا)

أركانمنركنومماعام!الىاء!نحياةفىعظيمأثرللصلاة

هدمهـامنو،الدينأأقافقدأفامهـامنالدينء!يادهىو،الإسلام

والةظامالطاعةوتعودهمالأفرا!حياةتنظموصى،الدينهدمفقد

الملبسوكذلاث،والوضوءبالاستحمامالجسمأعضاءلجميعوالنظافة

ا&جد،فىالمسله!نقي!عالجماعةفصلاة،كرامتهللإنسانليحفظ

4:ودنياهمديرنهمأموفىويت!ث!اورول!الآخرحالبكلضهم!موف

والبغىةالمنكؤوالفحشاءءنتغىوالصلاة

خممساللهيدىوكني!فوهو4نفممهفىالشريصارعالصلاةومقيم

الخاثفة،الموسو!ش!الراجفةالفلوبطتط!ثقالصلاةوئمرات

"رياضفثىاْ!هزلْهوجصيمالجسمأء!اءءلىمباشوأثرولها

كله،الج!ممءضلالفتتدفيهالأن،والصغيرللكبيرسلة

الفؤ!أ؟وال!مودالمفاصلوكذلك

.-ل!ا"-
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ا!صلىا!ضا!ف

:مالكربكقاب"فىإلىوتكلسبحمانهاللهقال

الصبَ!عَلَيْكُمُكَتبَأَهَ!وااتَذِينَأَب!ايَا"

ا،تَ!فونَلَ!فَكُمْقثيكمْمِنالَذِبنَءَلىكَفِبَحَ!أ

(لبقرةاسورة1،841!8الآدعة)."اتوفىَمَّ!لَأَياماً

اضنسوا

عك!وا!غماظمجتمكملصلاح!حةا!اوالزعحاصل!مشرعناوكما

-،اتكملمثساوتقويمأولنفوسكمتهذيجأالصيأبمفريضةشرعنا،أسوكام

وش!دواته،لغرائزهينقادالذىالأءمحجمالحيوانءلأا!كموتفايلا

!الأممنيقيكممنءلمافر!حا!ثلءلممكمالايامفرضوك!ا

وجوب*وكان،جميعأالناسءلىفرضلأنه،امرهعل!مبشقفلا

.،وجدانكمويقوى،التةوىروحفيكملتتربىبهوالقبامالايام

..نفوسكموتهذب

صغ%-8
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العت!الهقى

ا)سطهيةاناصيةامن_ا

يأقَ:ماأهمها،الطبيةالمنافعمنأكثرأالصو!قهت

4ونحاص،الجه!منالأعضاء،اةالأجصأكثريريح!-ا

:الهضهىالجهاز

اء!ة،المترت3ائفظمنكثركلنالتخلصء(ثمايعإعدها-2

..اضبماأمرب!ف!مغتشهىو،ي!جماوحيو،ئماقدرفت!دد

مفل:والحالاتالأمراضمنكثيرء،خ!فأيفيد-3

الهالموفىبتحض!روالمصحوبةالمزصةالأمعاءاضطرا؟ت(أ)

والنشوية.الزلالية

.الأمراضمنآَكثستسى؟با)كأالبدانةب()

المصابكاناذاونجاصة،الذاقالدموىالضظزيادة!)-

".بدرناً

.ةبالبدانةبالمصحهِال!كرىل.البو(د)

*اوتورمبرشحالمصحوبوالمزمنالحادالكلبةالتهاب(وو)

.رمبتوبةحوالمصالقبأمراض!و)

بسصشة:بةحوالمصلالى؟و،منالمزصلالم!اتهابا(ز)

سفرعلىأومريسضآَمنكمكانفندا:تعالىقولهوأما-4

تحغالأمراء!بعضأنهذافىالحكمةفإن"أخرأياممنقعدة
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وجطة،القلبطهبومثلذلاثلقتضىعلاجهالأن،الافطار

.4الصدروالأمراضوالحميات،التاجىا)شريإنا

ؤصها،الموجع،تحت!مهولاالافطارتجيؤآنواعالأمراضومغ

لنطحهتحالاتههْاكآن؟وراهضصربهل!ف!وما،نفسهالمريفعإلمما

!كلقاممىالصاتموءلما،والحملا)مئبخوخةمثلالحكمهذاءل!ا

.الصماءمناطبمةالح!مةاإلافقدو4كلططفىلعتدهلأن4صبامه"أهـدهاف

ا)فل!"يةةك-النامق-!

التىالدرلممةلىالفوائضآنبلاحظآنلا!دالأديالأفىمتأملكل

الآخلاقمةءبالمبادىبطهاتريةئجقولضذاتوالميامم!كاوالإسلامعهـاشر

ءلىللإلسىانيدآتعوا)صيامفىلأنوذلا!،الإنم!انكرامةتحقئالتى

اءالأ!دومحوالإنس!بقالمبولمتاب!ةءنلىوالتيالنفسءلىالسهيطرة

مجا!دةإلىدءوةالصيامثآنأخرىةوبحبار،ا-4والرالدعةومجانبة

وآن،حياةالمجاهدةهذهفىأنينهفىولا،السهواتوزحالنفممغ

المعاصراكم!تافأالالفيلسولتيقولهماصعوإذا،موتأالأرتخاءفى

الشخ!لتقويةضروريةوالمكارهالمصاعمطأنمنإقبال!محمد

.الذاتبيةلتربملازالإصلامشرعهآكمافالصو؟الإنسانية

الموشدإلى!تاجالإنسان5انإذاإنهنقولطأنإ!نوفش!يع

فىوردكماوالصو!،المريالموشل!نفسهءن!دنالمسل!،والموب!

!امماأو!ائ!امنلهحممايةأنهممصن!للإنمانجفةالمثر!طالحديحط

الث!و.وايةافوومفالبةا!إ!إالإنأدطل!!همزكيأللإرا!ةيأمقو

http://kotob.has.it



د!ترقىتنمللأخلاقتزكيةبأنهالعباداتبنمنيمتازوالصوم

رؤيهَعنللبصرغضاًفتكون،بالحواست!بدأالأءلىإلمأالأدقمن

لا"3لاالتفوهمنلدانومنهأاللفوسماعءنللأذنصوناًوالمحارم

،متاعأو،مالءنفيهلهاحقلاماإلىتمتدأنءنلليدوكفاُيليغ

-الدانأ،البصرينطرعنإماالأذىعنإمساكأتكونالجملةوءلى

والنية.القصدأوالهاجسوالخاطرطر!قءنأوالبدأو

،عمهآى)ؤاطقيتهللإنسان!ققالضم!روخلوصنءىالرويقظة

أم!ام!ونفنح،الصحمحةهخةالمعرعنال!حثإلىتدفعهالنى،ضميرهو

تفعيرويجعلهقاتالمخلوساثرءنيميزهالذىالفاضلالعملآبواب

الوجودتبة.سإلاالاَلىايى!ت!مرتمةيجاورأنهكل!ى،نفسهءن

-نتكوأنقبليموتونويعيشونقدالناسمنفكثيرون-،الصحيح

تعالى:لهقوفىالقرآنعتاهالذىلالمصىحما!لهم

،،يحبكملمادءامحمإذاوللوسولللهاستجيبواآمنواالذينآحمالا،

الزبويةاكا"يةمن-م!

-ابوالشرالطعاميرىإذ،4علإاللهبنعمئمالصايشعرمالصوآنءاى

أنعمماقيةفبعرف،مهلصهِءفهف3ولكنهوإليهحاجةفىه!وآمات

عا!اوطرين،لنفسهتريمة!ذاوفى،وثرابآطعامنءلهالذ

الجميل.2لصاابىصيلبقدراتالاعنرو،لم!ديهادالنعمةالإقرار

كلاشعورأدادبزالجوعللذعبشعرإذالصا؟مأنبهذاويتصل

بمالهببخلولاالمحتاجننءلىفمعطف،والجياعالفقراءلطن!ه

الحاجة.ذوىكل
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االدابعا!مل

!مالْ!أال!أ

:الكريىم4كتابفىوت!المنسبسحانهاللّهقال!

الْبَ*شاِءَنَرَ-دْبفِ!كَنْتمْإِنْالئاوبرأَبَ!ابَا"

عَلقَة!نثًمَئطْفَةروِد!ئئمَترَالب5َكأْخَلَ!نَاكَثمةَإِنا

وَذكلر،لَكمْلِّنبَبَنوخَفق!4وَءيْرِةُخَلَّقَةضَضمغَةمِنَثَئمَ

نَضْرِصحُ-مْثَئمفَ!صثأَجَماسأٍإكَقَ-!اءُمَاالأَرْحَامَفىِ

وَمِنكمْم!بُشَوَفىفَقوَمِن!3أَل!مذَكَمْلِتَبْفَ!واتنمَاصِؤْلآَ

،اشَإعِالْمٍبَ!دمندَ!لمَلِكَبْلَاالْغ!رِأَرْذَلإلمن:رَذَةَكأ

ا!تَرتالْمَاءَءَلَبْهَاأَنْزَلْنَاقِإِذَاهَاهِ،دَةضَالأَشْوَزَرَى

."بهِب!ًزَوْ!صغل!!نْفْيَصثأش،وَرَبَتْ

ال!ج(سورة40آب)
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الخليقةلاثأ+ا،ذش3فيكن:بئههـلهنرابمنآدمالفهخاءق

،اإزىايفعةشبردَرالذاروادذتلتتتصنيخ!ونالذىالجنينفىفمتكون

ليستصرو،اطاتإ*لمفدا"خما!53سشطاشكلهنريصب!نطفةيم!مى*اهوو

اعَآتِبأدتإلا،تهرؤطكنولا،الأولىالأسابيعفىكذلاث

كلنلىحضألتبكلا-إلاا)وجودءالمفتظ!سلمأمحماابا!ت3ص"!وس!صالمه

،الحا--ث،ا(طمممهبهتوهإءجازءاط-دكمما،الكومالقرآناطِنرْو

قكا*ةشهمملءا!تصكر-6!تنموو4الرحمجدارقئالعلقةهذهو--ثَبت

ات!رتنافاجى؟تاو-بدأ،الثافىثةالأغشيةوحولهاالممضوغةالاحم

ا!لمالأيا:!نهنوءيناحاإثانياًتنقعممواحدةخلية"ق

وممماالخحيؤةغرعا3الخاوممأكلخاقاغ!رجنينىنوع-ا

اخسا-رواا)،-القزءاكاوال!تدرةالمحدودغيرافوءلماالقدرةلهاادتى

01وال-اخلةسطةالمئووالظاحرةالثا؟ثالجرثوميةالطبقاتتتكونحتى

إىاثاشا3االثلبقاتبتكوينو،يدأمتميزمخلتىنوع-2

متميزا3ًلضمماتتخذوهى،للإنسانالمعروفالشكلمخورتتطهِ

إ!جنإتةاالخا:يالقيتوإذاظا!فوالوالأء!ماءوالأنسهجةنمأوهـضفرءا

ءختلفةعواملتأثرتختتظهـروتتههـالدأنيم!شكامنةشصِزة19غير

ىأوفى،نموهفئالجشننبتطورسليمءضوأىيلت!سمسرطاقكمفممل

لجعمماط!بةوراتلرحمبالنسهبةءواملتحدثالأطوارهذهمنطور

فىبتثبيتها):حمفئإجةكنااس!تقرؤاذا،اجهاضهاعنهايتس!ببالمرأة

ءالمإلىلنزولهوالرحمالجحمكلهتهيأق!ر!4أشهرععثرةمدةجداره

الحديثالعاميحاولمعجزاتهىوبعواملالجبارالخمالقبقدرةالحي!ة

م!ها:جانبايئبت1أن
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!!!
!اناي

م!

الكرييم:4كضابىفىوتعالىي!مبراف4اللهقال

طِبفيهَق4ْءلمَلالَن5َْالإِئ!عهَمال!خَلَقْنَاوَرَقَ!ذ"

نكَةَالتطخَلَقْنَاو!،قيهينثًزَارٍفىِئض(فَةَجَعَلَنْاةدمَ

"كأَ"ءلْهاقْ!:1!!دل4َمونَمُكل!لَقَهلىْاكنَخَلَقنَاعَلًصَ"

خَلْقا3أَؤْثَصأْنَابر!َّوَحْفاال!ظَاءَفَ!صَسَوْنَاىِظَإماً

."الخَاوِقِبنَأَحْ!مقاللةدفَتَبَارَ،آخَرَ

1،13،41!الآياتالمؤْء!فونسورة)

يصللمفانهالحديثةالعلومضهصيحتبرالآجنةءلمأنمنبالركم

المخنلفةمراحلهفىالمختلفةألثكالهتصويرواجة!ناينتكوحةاثقألم!

المقارنالتشريحءرفَحيثوالأشعةالمجاهراكةشةتأنبعدإلا

لمحة"الكرالآيةهاتقررالنىالحقاثقإلىال!مصلووحبثزطاهةكل*رفة

اتثناسلبطربقخلقناك!بم،المرتلفةالترابكأاصرمنخلقناكم
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المنوىالحيوانتلقيحبواسطةمتدفقلمكلائلداخلمنوىحيوانحن

مدبقطعةلثبثةتصرحتىتنموعلقةتكونتثمالأنتىلبويضة

مضغهيمكنمآحجمفتمىيرحتىالعلقةتنصوثم،الرحمبجدار!تعلق

الثلالف،الجرثومبةطبقاتمنالمتوسطةالطبقةتوجدالجنينوفى

خلاياتتعىلو،والعضلاتال!ظا!!هانيثكو.خلاياإث!تنقسمهىو

خلاياباقىوتصبح،ةالكثسآماكنهاإلىتمتدوالعظميةالصلبةالطبقة

التغضرفةمعجفإلمطجنباًتم!كرعضلاتالجرثوميةالطبقة

تكونو،يفللغضارالتعظموالتكلسثظهراكامنالأسبوعوف

الشكلوأخذت،الجعممأنحاءججعفىبسرعةتميزتقد،تال!عى

.!اال!ثافأ

خل!أجديدآَانشىءقدالإنسانوكونالعظاماللحميكس!وأنوبعد

صورهتدوتعالىسبحانهاللهولميمون،ا)جسدأعضاءجميعلظ!ور

.هتصويرفأحسن

!لى:ماهوأ!اورالنطفةفىاتالتفسهيراختلفتوقد

في.منىمنبأنهاا)ممريمالقرآنفىصريحةالنطفةان

ولذلك،(يمنىكلىمننطفةتاثألم):وتعالىسمحانهاللهقال

الحيوان)الذكركلادةأنهاقالآيةهذهءلماكليأاعخمادأنعتمدأنبب

ممااكثرالاَيةتح!لأنمطل!اًيصحولا،المنوىالسائلفى(آلمنوى

فلاوالمبنىالمعنىالدقيقةالآيةوجدتوإذا،الكرمالقرآنفىجاء

آخر.تأويلبأىلئأويلقامطلقأداءكأ
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اذصامادةمنكلتحركءلثىكلبآ-أانحةالنطتؤص!برءاىاةَقأولاو

الآتمة:"ذسال!الاثت3ْد،51ْاكةاكمااالأذصامادة:ألى
..طض.هـ!:َعأ

جهةفىالرحمبوقنحوتلةائياًيترا-تإذىاحعوالمنوىالحيوان-؟

01الأنغطامةهـيض"إيا"ضأ!!لمحييض

ش"بر4قبضةفىتقعول!خها،متحركةغ!رالأنتىبويضة-2

ة(بقالوقناه)القضاةبتتكلصاتإرحماخ!وكتتررو؟أرحم

!**ب-طا)ىاواحدةاا!دلية"نالثكوينف!الجننيبدأ-3

!!رعددإثطتتا؟ولأنتى-والتى4با(جمويضإ!وىااءيوانالترامعن

ومح!حساثرار!مانجدارتمعلنئحى!3تءلتصةشانطنكةفتصتفالخلايائ

حمىء*"!شةياخا3أىكأاىنقدثرمخاش4فيكسءت!!قيختححيصىآكؤ

وخلاياالإنسانجسملىْيت!ث3َرر:ساإكااإظ!كظاقي-شه.الجر؟لعالبذالف

.-يرمتمبزذ

العلقة.

نأ،*نحا:التثمليحمابتداتكلنؤما-آا!لقةاأنءاكاأو!هاًا!قأوولا

الأ؟!ا.4ليفبر*سءلشاؤدىالمفوالىْ؟لحيو

الا،الت!مرل،الأ؟ثأ4بر:وليصليتعاقلمالمرىالحموانأدْ

ا(جضبن+راخا3؟توو-3ت!اسم!فئابخدأتم

.ةص*القةأْكااهـا،حةوىوالافيئنإثمعناكما!والعلتهة

الأولىبمتا(!جضخلا،!+-لقابر:داء"نورت!ورإطاأنط2أرولذلك

.ار!بإمجدار
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السادسىالفصل

!نابْهْل!صا

احَريم.اكتاب4فطوت!المألهمبحا!لهاللهقال

3أَثُورِ!ر3ِمِ!آدَمَبَتكاءِقْرَ:اثَأَ-ذَوَإذْ"

اْ؟برِوَ!لح4!م!أَلصَأَدفى!م!اْءَلىأَشغَ&حدءأْوَذريىَتَ!!

كثاإذ!الْ!-ا*لآِلىوْبمَذ!ولواأَنَنالصصكِائنبئاثماقَاووا

اف!ط(الأَىرد!مور71!الأبة)."إِلبِنشَاوحَأ-اعَن

ظ!ورح!،ق8آدمي!تذريةآخذاللهأنءاتالآيةهذهنكل!

اعلت!ناأسفلتقعخلادامنتت!رن4الخصأنالأجنةاlمءأثإتوؤد

حياةمنةالأضربرالألةصط!اكا-!3تاتحت؟يخهوتهكما،ا)ظهرئ

حثامركزفئالصفن!!!أسنهلحتىألىتحهاطرتتخذتم،أمهبرطنفىالجنن

ا%ث.محزءل!لا-يرو،آحياناًالاءْدارشآخررؤد،لادةالوء+دالطبي!ى

(..لةالنازىيريةالاخص)حصذادص!كأو،العطنئْخصهتاه،

اظهـراكفخلابا!نتتكونفإنه،منالحتإخاأفىالمبي!لىوءذاك

الرحم.بخواركل؟أنهفىلينىثمتماكلانحتا"34أ
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!ل!!لمم!أ!

:ر!م1)43كتابفىوؤ*الىدممبحانهاللهقال

!س!مَاقَلوَالْمَبْمصرِالْخَمْبرءَنِب"-آلُوذَلمثَز)

((ذَّفْو*همَامِنْأَكْبَرإِقْ!اووِلمنالهِلأوَمَنَاقِهمكَبِحرإِثمٌ

(إب!رةاله!ورة!491الاَد)

ام!را

ضررآفي!!اانفقل،والقمارالخمرحكمعنيا-عدويسألونك

والعدوانالبغضاءوإثارةوالمالالعقكوذهاب!الصحةإفسادمنكبيرا

أكبرضررهماولكنالسهلوالربحكالتسليةمنافعوفيم"!ا،الناسبنن

فىينفقواأنفأبم؟م،يففقونعاوي!ألونك،فاجتبوهمانفعهمامن

لكماللّهيهشكذلإثإنفاقهءلميكمتمفقلاالذىيرالي!ا)سهلاللهذات

..والآخرةالدنيامصاييمنعليكمديحوؤآتتفكرونلعلكمالآيات

-18-
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يملازو،يحنىالتالىالئعايق

والشعيروالحنطةوالتمرا)حنبعصرمناسكرمااساخةانماالخمر

تركتلأنهاخمرآَوسصيت،بالزبدوأشتدوقذفغلىالذىوالذرة

كلالدينفئوالخمر..تعكرهوالعقلتخمرلأخما%و،اضىمرتحتى

باتالمشرومقهشسمنأوالعهجامنافئذإءسوهسترأوالعقلخالطكلا

.الأخرىالمسكراتأوالكحولية

الإسلامقبلالعربواءشادهاالاست!،لطشا!مةالخمركانتولما

لاتشعرحيتحماالتدرجفى،قدرتهءزتاللهسالمث4!دهأولوفى

البعضامهثالعدمعلىصهاالتعلقشد!تحملهاولا؟المنغبمشقةالنفس

-:آياتأرخ!فيهااللهفأنزلاجتانابهافىاللهأمرالحا

أولاها:

!ت4ْتَتَخِذونَوالأَغنَابِالت!خِبلِذمَرَاثومِن

.((!*!فونَلقَوْملآ!"!دِلقَ!إنحَمهَمناًوَرِزْقأ"مكَرا

(7!النحلدمعورة)

اصحابة!ابمضسألثم،حلالل!موهىنهايمئربوالمسلمونفكان

.ْ:فقالواوطمعليهاللهصهلىلااللهرسول

لامالومسلبةل!ول4م!صف!!،الي-مرالخمروفىوأة:نااللهيارسول

-9؟-
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:اثاؤ"4االآيةفةؤات

ؤِ!!هَاقلْأوالْهَيْ!مرِالْخَمْرِءَنِيَ!صأَئَوقَالخطإ

((.نَفعِهـ"امِنأَكَبْروَإثمُ!!اوِلمنابهـلىوَهَخَافِغَكَبِبفىإِؤم

(البفرةميمورة912الاَبلآ)

آؤاسا؟ةعونجنالرحونعبددءاتم،آخرونمغاوتآتممقوفشربها

المغوبصلاةوحضرتوسكروافشربواتمروأتاهـبمالصحالةمن

:الأماموقرأإلهافقاموا

.هذَلم!-دونمَاأَعْبُذَلَام!افىسَافِرول!أب!ايىَاقَلْ

."لأ"بحذف

التالنَه:الآية!حافنؤإت

أَ!تَ!وَال!-لَاةًت!صْرَئوالَاهَكواآاذذِبنَأَثهَايَا"

."ذَ!وئون5ََ،ذَحملَمُواحَت!الصهكَارَى

(ءانمهمااسورة4يملآالإَ)

"الكبنعتباندارفىيوكلآحالهالميبعضاجتهحثم،شربهامنفهل

ا!جاءأشعاراوقاشدوافتخرواسكرواؤلماوقاصأببنسعدوفيهم

--ء!-
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!!وقالوسلمءاليهاللهاصها!لسودتهرإلى3بعفصبروشكاتضاربواو

الرابعه!الإلة)تفضِ،شافياببانآَاظ!رفعانابن3اللم،عخهالللىرضى

نْ!ماميهلأَأوَإْولَيسِرُاوَلْخَفراقمَاإِواتَكَلآنذِبل!اي!اأَت،1"

رَحّمفَ!ضُ!دفَابرْ-نِئوةآصالأالتضمبْءَوَلِدنرِجْ!سَوالأَزلَام

بَثتَكنمبَوؤِحَأنْإلطالث!ي!ءاَيوودَهـاإِو،ل!ؤ!كْاليحَو

محَ!وَدءمذَكمْاْم!ب*!رِواالْخَهْرِفىوالبَغْنىَماءَائعَدَاوَد

،"هـ:شَونَأَقْد!ئمؤ!لمْ!النىسلَلأ؟وَءَنِاللّهِذكرِ

!هالمائكةسورة59،19الآبلآ)

مقوصارتاظ!ر!طحربمذاو،يارباْئهينا:عر!ال

إئماء!الآية-!ديرهىمؤكداتب!دةالىخربمأعدوؤد،الكباثر

وسبمعليهالقهصلالرسولقولفىكماالأصناملعبادةوؤر!ما

4الأؤذأرءلماير!اللقموورصاوجعدها.كاتنالوالخ!ركعابلهشارب"

لاجتتاحهاإباهموأمره!الأوثالتمنالرجسفاجتنبوا"تعالىلقوله

هئمهاينةجلماذكرهتم،الثطان!لمنواكأجارها،،فاجتلبوه"

اللّه.رذكءنإ!دواوالت!اغضالعداءوقوعوهوبأ!الو

الاالأموو،-اثائعهَاالمفاسدمناكثبرآنررلممشبصرءاقل،كل

بةءا!لسووالأعراض،لةذوالمروالأخلاق،المنحلةوالأمر،الضائعة

الإسلا،حرصولذا،الخمرتعاطىإلىبرجع،الضارةوالتأث!راسحا
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تحريمافحرمهـا،المفاسدشرورأبناءهي!أدأءلأالحركأكل

01قاطعا

منالكحوليةللمشرو،اتالأساسىالمكونهوالإثيلىوالكحول

مننسبتهوتتراوحبالخمرةادكرياتنخمرمنينضجو،الخمور

..منه!االمحضرالخاموالمادةالمشروبنوعح!صب%55،%3ر5

!ثجمروواةسرفإنيةالتجارالمناخمنقليكالخ!مرلىكانوإذا

وأءفمائهالجسمأجزاءكلوويخم

:ا)طيالنعايق

ا!ية:التاالعلميةالحقاثتفىيتمثل

:ا"ضهىا)جهازعلالتأثير-ا

اللعمابإفرازدثمؤقتةريادةالخصرمنالي!يرةالكمياتتحدث

المعدةإفرازاتتقليلبسهذلكءاكأزادوكلا،المعديةوالعصارة

المعويةالعضلاتضعفعنهينتجوارتخاءالهضمءاحهقدرخهاوي!ف

منالغذاثيةالموادانتقالسرعةيعوقكلهومذاالهفمءنوءجزها

وتتعرضالمعوىالحامفننوزيادةالهـضمءسرش،الأمكلاءإلىالمعدة

المذطىللغشاءمه!تتأثيرولها،والقرحةبالحموضةللاصابة

ا:المعدةفئلامةآالخمرشاربوويقاسى

لحللبروتيناتالهاضما)بي!!نأنزيمافرازفىنقصاًالخموروت!بب

فيتامننبوخاصةالفيتاميناتمنالجسمانتفاعدونتحولإخهامحما

01لأغشيتهاا)تهابالقتسهببإذالمعدةءلماآخرضررودلخمرالمركب

-؟س!-

http://kotob.has.it



ا)سفسى:والد"وىالدورىاجهازاعلىاكأثير-2

ارزفاءأتسىبولكن!اموهوماصناعيادفئاالخمرتسهببقد

ال!ابفيضعفالقل!ضرباتوفىالنبضفىوسعةالدمضغطفى

،.الدموىالضغطوعلىعلبهاظ!رتأث!رلتوالىنتيجة

منعد،يىةوأعراضتأثبراتالتنفسىالجهازفىنحدثلذللث

.:الرئتنوالهوائيةالفصبةفالشديدةالالتهاباتليغا

ال!لى:علىالنأثبر-3

الحموضةشديدالبولمنكبيرحجمإفرازالخمرتناوليتبع

علىتأثيرإلىوليس4المرحزتالأءعمابفىهبوطإلىذلكولِرجع

ثكئزالكميةزادتوإذا،للبولمدرةلاتعتبرولذلك،ال!لى

ابوتاشومواالصهوديومأءلاحإفرازبقلبينماالكلىمنالماءإفراز

الكظوير4.الغدةإفرازاتلقلةنتيجة

لا:الكبدعلىالتأئبر-4

التأثردث2زد،ال!بدءلأباشرا5سامأتأثيرأالخمرتسب

وجين3الجلإكميةوتهبطتعاطيهامنساعاتأربمغضونفىالعام

تدلمما،الجلوكوزتمثبلكفاءةوئهبط-الدهنياتوتزيدالكبدفى

وقلةونشحمهتضخمهذلكويعقب،الكبدوظا!افىفسادءلى

001الحيويةبوظائفهالقيامعلىمقدرتهوءدمتليفهثم،إفرازه
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:إوكزىاا)همىيالر!هازعلىا)لتأثير-5

امموكاتيناويش!الحعثونلأفيوكاليشبههاكلاالخصرومضارأخطرمن

التىالراقيةالعلياالمخمراكزوتضعفالعصبىالجهازءلىتؤثرأنها

والخو!نىبالخبلالإنسانشعورفىوتتحكمالحيوانءنالإنهانتميز

والحركةالكلامعلىالقدرةوفى،عايهاوالحكمالأمورتدبروفى

ماحط3واوالثرثرةوالصياحالغناءفىمتمثلةالنفسيةالاضطرباتوتظهر

والجنونؤيةالىوضوحوعدموازدواجهالبصروزياخ،وغيرها

ال!داوةبينهمفيولدالخمرلضارببينوالخلاتالشجاريقعماوكثيرأ

ا:والإخاءالمحبةإلىيدعوالذىالإسلامروحينائهذاو،والبغضا!

لتشوهاتءمرضةالخمرشاربذريةأنلوحظوقد-6

رأالش"منبنوعوالإصابةالمناعةوضعفالجسهمكضعفخلقية

،اءح،-واظمرص!و9291سنةللأطباءلمطالدوتمرالمؤءابلهذاالبله

..أخلاقهاويقوضالأممسعادةيهدمانتش!ارهاأنودزر

المخدوةالمداد

المخدرةالموادغرمبالقرآنصريحةكريمةقرآنيةآياتتردلم

التفاسيردئضمناتحريمهاجاءوإنما

والاقتصاديةوال!حيةالاجثماعيةالأضرارإلىبالإضافةهذا

+النباتاتتحتوى!ادةالمخدراتتحاطىانتشارمنالإنسهانيةتصيبالتى

،؟3:!كا6ء:ة،01!الياتالقلو)!نهاموادءلىالمخدرةللموادالمنتجة

3--!أ
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ءل!وتحتوىالآحماض!معباتحادهااملا!اإلىؤجولموادوهمما

فىبانلاذوقابلةأملاحهاو،مرطعمهابأنوتتميز،الأزوتعنصر

:الأعضاءوظائفعاحاتؤترأىجيةلوف!يواتتأث!رلهاوجميعهاالء،

والهـيروثقانتشاراًال!وكالمينوأكثرهاالمخدرةالموادومن

مادةوالحشإشوالداتورةوال!كرانوالفتوالأفيونالحشيش،

ا،ندى()الة*نجاالأنثىاطشإثرنباتوأوراقق!ممنتستخرجاتنجيةر

.الحارةالمناطقفىتنموالتى

.الخماورةمنغكائعليهالادمالن+-كنوتدرتأثرذووهر

الآتيةالأعرانههإلىالحشهشتعالمحأإدكلانودؤدى

ؤدىؤدمماوالأرجلالأيىىحىركاتعلىالس!يطرةفقدان-

..المواص*توسائلؤيادةحالاتفىونحاصةارثكووقوعإلى

حك!4أنكما،التكيرئالتركيزءلىاندمنقدرةتنعدم-

..خاطئاًبص!توالزمانالمكانءلى

محابوبل،الأصواتمنلكثرالمدمنحساسية).I.تز-

؟التخيلاتمنلكفير

التالية،الأسبابفيلخمئالنفساقالتأثيرأما-

ربزدىمماالضفسفىالثقةوزيادةالعظمةممركبوقتباالاصابة()أ

وين!ى،الأخطاءارتكاببعدبالذنبانشعورانعدامإلى

فيهتيعيشالذىالمجتمعمعالمدمنانسجامبعدأ"الأمر
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وانلىتالهلوسةمنهامختلفةبأءراضالمدمهبنبعضرهىاب()ب

01الأسبابأتفهمن

من:للمدالاخلاقىالسلوكبنحرى!-)

..الجنونبورثالمخدراتتعاطىمعالادمان(د)

14المخدراتتعاطىأنتمامايتضحابقةالم!المسألةهذهمن

شربيسيغا)تحماالمضارءنلاتقل،بالإنسانالخطورةبايخ!تآثير

.الإسلامحرمهاالىالخمر

ا)شمةمنيبدألأنهبالانسانفتكاوا-طرألضدينوالهيرووالكوكايين

،-نا4.دويصبحا،ولى

ط!--6

http://kotob.has.it



الثيالصالفصل

المي!خصيم

ولوافنزيبروالدم

:!ال!ريى4كفابىفىوق!الى!مبحانهاللهقال

اخِئزِيوِاوَلءْمَوا)دمَالمَيْخَةعَفثفيمخوتمإِنهَا"

13

(البقرةلىورةا73الاية).أ(اللّهِلغير4ِبِىاهلوَمَا

اظ!برا

وإنماعْا)بهودزعهوصاالمشرعونماز!هالمحر!ولي!لى

ومثله،الحيوانمنبذبحلمالنىالمبتةالمؤمنونآيهاءلبكمالمحرم

ق3الو*دتاللّهاسمغ!رذبطعلىذكروما،الخنزيرلحمالتحريمفى

لجوعظوزاتالم!!ذهمنشىتناولإلىاضطرمنأنءلىونحوه

ليتبنبسبيلوعل"بأسؤل!علىأكلهلاكراهأوهاغيريدف!عهمافيدلا

الجوعةيسدرواجاوز،لاوفهاءمةالرصاتوالمحرهذهمنطلبالحاهلبة
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ال!جماالقعايق

نتيجةطفيلىآوكلرضأوالشيخوخةنتيجةالحيوانموتي!ونقد

يأكله؟تضرمناديشتصلءلىم!وقدتمومن،جىخار!صدرمنلتم!همحه

يمضىقدو،دمهينحبستذكيةندوت"والذىالحيوانأدةفضلاءتهذا

01الف!ادوللتحللجسه!هفيتعرضتحديدهلايسىتطيغيلطووقتموتهءلى

الغذاىالتمثيلأىالأيضموادفيهتلتتىالذىالمجرىهووالدآ

الأءضماءإلمما4ئطريةيكونمؤذضازوماهو،م!بهوما،ففيهكل!ا

01الجس!ممنتخرجهآوسمومهتزيلاىا

تفرزهاالتىالسمومآيضأفيهتجتمعالدمأنعنفضلاهذأ

فيهتمضىالطفيلياتمنكئراًأنكماثمالحصئالمضطفلةال!ائنات

كلهولمهـذا.0.1.0.2ءائلهائحياتهادورةكلنطويلةآوقصيرةمراحل

.:محرماكغذاءالدآتناولكاان

تصيبا)ىالطفيلياتمنبعددكبرصابةلا3فهههـمعرضالخنزيرأما

ليةالأوتنااالحيو.وا(سبير)اللبتووكيهاتالبرواتيىمنالفهروالإن!ان

..الرأس،شوكيةوالأسطوانيةالمنثلطحةوالديدأن(الروتوزوا)

يلى:ماال!يلياتهذهوأهـم

المم!ببكولاىومبالأنتيدالمسمى،الهدنجأالأولىالحيوان-1

ومصدره،وضرراشدةالأميبىاالزحاريمائلالذىالبلنتيدىلاز-ار

سوىلايصبمهنياضا،سنيكويكادو،الخنزيرهوللإونأنحيداوا

..لحمهويبعوذ!هالخنزيربيةبزالمشضخمين
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ونحاصة،الأقصىالشرقفئوا،حمويةالكبدلةالوشائع-2

نثارأفيال!ه*"الو!س!اىعوبيسرذإس!لوزةالكبسالأمعاءوشيعة

!،مبنس(إدسنسكوجماسنرو)ةالصغرالأمعاءشيعةو،،الصينفى

الأمعاءووشيعة.وأسامويورماالبنغالفىالإأم!انتصيبا)ى

كورلاووالباباناليهينؤ!المنت!ثرة(سمِننسدكسىتوكلو)ا)صجغبة

لهذهالرئب!ىاظازناطئلاالخنزيروبعتر،حأالخصهِءاكأ

دورةلتهضيافيه-نطاقاناللتننلبينالآود-بنالدوونجاصة،الطفيل!ات

*!افمظ،تمومنالإسمهانتص"ب--!ىالأخمائل!،1عوفاحم!حى

..لاتكفى،حدهالإنس!أدْفأ

والدورة(سوليوملْينيا)الشريطبةالخنزيرلحمدودة-3

:كونحيثالخنزيرإلىالإنسالأكلنبويضات!اتنتقلآن!االطب!مية

ةدالدوإلىفتنمواللحم!ذاآكلإلىننقلتملحمهقمثانيةديداناآجض!صا

.وهكذا،أمحائه5-،البالغة+الا!ريطبة

ساجيتانا(،)تينياافريطيةالمقرلحمدةدوذلكفى4عشهإصالةهذهو

ملهاتؤنحصاثصبىالبقرلحمدودةدونتنفردالخنزيورومدودة،ل!ن

للبويضاتافين!انبابتلاعأما،جزئيأانع!اسه!الدورةهذهلانعكاس

أسلاتها(أى)الدودةقطعتدادر14أوالم!وثطعا!4معأوالملوثةبيده

تنثشرويفقسحيثإلىالمعدةالأمعاءمننفسهالبيضأوبالبيضإثقلةا

قاتلةتكوقاماكثيرشد*بىةأعراضاجمبةصمم!المصابءضلاتفىاليرقات

منغ!لرهاأوالقلبأوالشوكىوالةخالحالمضاصابت!اإذا

-Lل-!
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الخطيرءو!ضاءفاتهاالدودةبمذهوالإ!الة،ارئيسيةاالأءضاء

:الخترإرلحمأكلىيحرمحمث،الإسلاميةالبلادف!تعرىتكادلا

أءراضحهاو(سبيرالسنترلكبنلا)نيةوالحافىالشعريةدةالدو-

أءراضو،الجسمعضلاتئ"يرقاتهاانتثارءلىشمةصرةاظطس

الحى،ويةالمعوالمعديةالاضطراباتمث!!،عةكلشنوشد/دةجمهأالإصابة

وتحريكالتنفسنوالمضخبةصعوو،المبرحةالعضليةسةماتزالرووالآلام

دس2الأعراو،حاالمحبطةوالخلاياالشوكىوالنخاعالمخ!ابااوالعبضكن

شاحوالاالتاموالاجهادمموالنس!،ذلكءلماالصرتبةالعقايةوالر!بية

.اخا..."ا(ضنف!ىصهّالمضاءفاتو

الراجبننالأسبوءكنبينالوفاةقىدثالقاتلةالاصالاتوفى

.الأحوال-معظمفئوا&ادس

بيلاوالىالمرضبهذاالإنسانلاصالةحيدالوالمصدرهووالخنزير

التنمالية،القطبيةالمناطقرتإلا

مماوآمرالمئحدةوالولاياتآورباهىلىالمرةانتشارومواطن

لاتدالمحاوو،المسلهكنبنالبتةمعروفغيراللهبحمدلكنهو،بيةالجنو

وفر!صحيةبطريقةالخفازيربربيةالبلاءهذاعتجنبالمضنية

منمجديةغ!رالتكاليفباهظةبوساثللحومهأوهحاطذ،ذلانخها

المئحد،الولاياتأننذكرأنهذاءلىللدلالهوي!،العمليةالناحية

نسبةمتوسهطوأن،أجصعالعالمفىالأصاباتعددأمثالثلاثةبها

الرقمهذابأنالوثوقمع%16ه!!المختلفةولاياتهافىالإصابة
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%5ش4تنرواحبهالخنازيرإصابةنسبةوآن،الحقبقةمناكئيراقل

2آو V%المختلفة.الولاياتفى

ئشيعهكرجةفئكلامامحتدفالخنزيردهنانكدههداءلمايزاد

فصلاحيظئمومن،الأخرىانبةالحهووالدهونالنباتيةالزيوتعن

الكيماءءالمدامالأستاذربنصحالحلماءبننكببرشكموضعللغذاء

علىالمداواةلعدم،فوبلج!ئزةءاكاالحاصلكىالدانماررزالحيهِ

وتصلب13قنواوانسدادالم!ارةآلاآيسإبأنهبالتجربةثبت،حيثتناوله

الإشارةئحدمروهنا،الآخرىالق!ابآمراضوب!ض،الشعرايننمأ

..جميعاللد!نولاحمشماملا،اللحم!ا!ظيعتبرونالفقهاءمعظمأنألى
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التياس!الفصل

تحريماه

إْخِتزِيرِاولَحْئموَالدَّمُالْمَيْت4َعَلَبْممئمهـحُركَلتْ

الْ!ضُرَدِّيَة"وَوَالْمَوقشذَة4ُوالْمتْخَنِط4بِاللهِبِغَيْرِاهِلوًما

بحِع!اهـ!اذَكبْت،اْوَمَا*إِلاَّال!إُحُأَحَكَ!ولتطِ!حَةtُوَ

الْيَوْمَ،فِمدْ"قذَلِكمْ،بِالأَزْلاَمفتَقىْصِح!واوَأَنَأثفصبِ

ا-مدم!هـنِ،و3َكلجشَهوْفَلادِبتِغُمِنْواكَفَوَأئَذِبنَ!مسَى

نعْ!تِىعَليْكُمْوَأَتْمَمْتُدِبنَكُمْلَكُمْأكْحَذأص!عوآَ

مَخمَكلَمةفىِأضْممارفَكلَقِ،دِيناًالإِل!ملاَمَلَكُمُثوَرَضِث

."رَحِبمشَفَوراللّه5شَإِنلإثْمٍمُتَجَأنِفِكَيرَ

(الماذدة!مورة43الاَد)
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سرلتةا

الروحمافارقتههىو)المبتة!لحأكلمنونالمؤأيهاءلي!ماللهمحر

13ذكروماالخنزيرائلولحمالم!الدمبلع،(شرءىذتغ!رمن

ماتت،حتىضردتإىاآو،خن!اماثوكلا،ذفعندعل4اللهغر

د!بب5،توكلا،لهغرهنطحررببه،توما،فاتمنءلووم!اهـقط

ل!مبحلمماحياةوفيهآدركتموهساآهـاو،منهمةشرسحي:وانأكل

ماذبحعايك!اللهوحرم،بالذبحامممحلالفهووذبحتموهأكله

بواسطةالغببفىماحم!بفةمعرانطلموأنءلمب!مأوحرا،لأصناملةقر

عنوخروجء!تمذنبممهنحرمماسبىْشىْولوتف،والاقداحالقرءذ

ديهنكما)سضا?لىقال!فاررجاءانقطع-الآنوكلن،أدتهطاءة

لكمأكملتماليو،اممىأوافةمخااتقواوءلح!ماقيخملبوأنت"فوافلا

اخترتأزا-أعوتثبيتوازكيباعزنحمىعلي!،اْةط!صتدين!*أ-ءام

المحرماتل!جما6،ش-ناولإلىجوعضرورةآررأتهفن،دوتاالإسلاملكم

فانالمعصيةإلىمةحرفغيرنف!4ءنالهلاكلدفعصفعل،السهابقة

له.أباحفبمابهرحح!مووللهلاكدفص-اأكلمالم!ضطريغفرالله

ا)هلمىالتعايق

آما،تعبديةاكلرآوهىالنصبءلمادبحومااللهاضربهآهلكلا

ح!مفصكصهايبمال!ىأكلوحاوالنطيحةدلةوالمترذةقوالمووالمضخنثتة

يا.موسبباختلفوانالمشة
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الأزلامعلالتعايق

جلىأذ!ويظهرالغيبمعرفةإلىالزمانقديممنالإنسانتطلع

صخدروتواسىرسمياشعبياوالكهانةءرفتالتىممةالقدقيةالثمرتالحضارائ

الموصلالسبيلأنهتعتقدكانتءاوالصناءيةالطبيعيةالوسائلمن

الأحلامالطبيعيةالوسائلومن،أسارممالغيب!ملهمامعرفةإلى

،محترفونمفسرونأ،نفم!4الحلمصاحبيفسرهاوكآنهاوتفم!س

سائلالهِآما،الغيبءنليهشىفأنهامرافايدعىحيثالعرافةتم

بإاالعربفيهابرعوالتىا)كيبلمعرفةاستخدمتالتىاعحناعيةا

والفبلسوفالحطيبشيشرونبذلكيثهدمحماالشرقيةالأمسا!ر

زجرفونثا01ال!انةعنكهتابهفى!مقا..43-601)ارومافأا

كجمل4لمزجمعهىويفةالشرالآبةمذهثةرلا،المذكوالازثاوكل:رالطيو

جاهليممئالعربعر!نهاو-لىالعصصثامأوالأقداحومعناهاكعودزلمأو

ويقومانكعبةكثعادةتوضحوكانت،الغيبلمعرفةواستخدموها

أوتجارةآون!احاأوسفمرارجلارادفانالبيتسدنهباسخخدامها

فيح!رجهزلماأخرجفاتال!الترومثلالأمورمعاظيمنأمرا

خرجوآنعليهماعزمعلىءفىالأمرقدحأخرجفاذا،إليهوينظر

"آكلرتأحداهاءلمابمكتوتلاثةالأةداحهذهفينأرادقعدمماالغكاقدح

شى،عليهتممتبلمغفلاتركوالثالثدارنجطنهاقداالثافىوءلىرت

وأنهتجنبالناهىخرحوأن،لحاجتهالسائلمضىالأءرخرجفاذا

ثانية.أجاياالفضلخرج
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الخب&رفةءاولةلأنهبالأزلاأالاستصامالإسلامحرم،ؤلى

مفاتوعندهأتعالىلدقوقجاءكمابعامهتعا!مااللهالىتاثرالذممط

8!هوإلالايعلمهاانغيب

يمةالعزض!فإلىمدءاةبالأزلامالاستقسهامءلأالاء!مادأنكما

تعالىةوسبرانهاللهءلىكلالمتووالعملوالاستعدادالتأهبعنالتخلىو

والنصيبالحظلمعرفةمحاولةكلالتحريمقالاسئق!مصامهذايشبهو

النتائج.إلىالموصدةوالأسبابالمجدىالع!لءلأإءتمادغارفى

!!!
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العانتوالفصلى

الرضاع

ال!ريم:كتابهفىوؤ*الىضمبحانهاللهقال

كَاكِللَبْتِحَوْلَيْنِأَوْلاَدَولل!يُرْضِمعْنَوَالْوَالِدَاتُ"

رِزْةهن4لَإْ!وئودِاوَءَاىَ،الرَّضَاعَةَئتماأَنأَرَادَلِمَنْ

!أؤل!م!هَاإِلأؤَفْ!هلىت!طفُلاَ،بِالْمَعْروفِوَكِسْوَتَهُن

وَعَلىَ،بِوَلدِهِثَةوَلاَمَوْلوذبِوَلَدَهَاوالِدَةلاَتضَار

تَرَاضرٍعَنِ.!مالاًادَاآرَفإِلأ،ذَلِاثَمِثْلُالْوَارِثِ

أَنأَرَدَئمْوإِن،؟ءَلمَ!بْ،!اجُغَاحَفَلاَوَفَمثَحاشُرمِنْهمَا

قَ-تُمأَمَا!لدَمامْتُمَاذَإِم3ْعَلَبْخنَاحقأ3وْلاَدَكمْآ!فواتَسْتَرْ

بصير"د*!إوَنٌبِى!االئهَأَلأاوأعْ!فوالثهَوائ!وا،بِالْحَعْروفِ

(البقرةلهمورةyrrالآ!4)
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ايتفسير-
كاملِ!عام!نكلدةأولادهنبارضاعيقمنأنالأ.هاتوءلأ

اصتيقاءمدعهكلاهماأوالوالدينأحدطلبإذا،الطفللمصلحةمراءاة

،اليهمنسريالدالوباعتبار-مويلز،إلريالدالولاحتصاجتامةالرضاعة

طاقتهقلوعلىوكسوخهنباطعامهنحينئذالأمهاتءلىبالانفاف-

ويستطيعهْعليهيقدربماالالايلزمفانه،ئقتيرولااصرافبلا

حقهاحهفمبانبامهالضررالحاقفىسببا!كونأفيبنبخىولا

إطكأسبباقىلدالويكونأنلاينبغىكما،ولدهاحضانةأوققتهافئ

ءفوأظ،ولدهفىحقهيحرمآوطاقتهفوقيكافبأنبابيهالضرر

و؟!!كلىالنفقةنتءا)كسهبءنءاجزافقيراكاانأوالأب

الطفل3اؤطفىكلاهماأوالوالدانرغبؤان،كلاللهكاانلوالولد

قلاالرض!عمصلحةإلىنظراوذلكعلىتراضهاوقدال!اميمان"،مقبل

خوللأطة"لهمراضع:تتخذواأنإءالاأيماشئغوإذا،علهماتبعه

،لآجرمقعليهاتفقتم!اإليههنولئدفعواذلاثفىعلهيم!تبعةفلاأمهـ"تهم

عليهاطلغأنهواعاموا،اكمأممافىاللهوراقبواوالمحاسنةبالرضاء.

بما؟طؤيكم

العلمىالتعليق

،والافب!بإ!ت!الإدبللواجبلي!معولدهابارضاعمكلفةالوالدة

عبئفالارضأعولمولودهالهابالنفعتعودالرضاعةلأنيلفحسب

اقتز،3لتقاع!قىالرحم3!ا!لىلاأاللازمةالضورياتمنالأمثدى
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الر"ميةوالانقهاضاث،اط!لقبلالطبيعىحجمهإلىيعودحتى

الوريديةالجيوبمنللنزفميلأىتوقفللرضاء4نتيجةتحدثالتى

المختلفة،الحنينيةوالأغمثيةالمثيمهٌبرانفصالمفتوحةتكونثى

احةارءلأبسىاعدوهذاالمرضعةعندالحيضانقطاعتسببوالرضاعة

وجدلقدو،انكماشهلةوسهوالرحماحتهانومنع،التناسلية(لأءضاء

الوالداتاهمالإلىيرجعالر-مبضخامةالإصاباتأرباعثلاثةأن

01أولادهنإرضاع

أثبتفقد،الرضيعلطفلهاالحياةقوامهوالأمينأنفئولامراء

يةالمعهِللنزلاتيتعرضو.نصناءيةتغذيةيتغذونالذينأنالمغذيةءلما-

.للأمراضمقاومةأقلويصبحون،الأسنانوت!وس

الموادجميعففيه،كليةالأملبنعلىمعتمداجياته-الطفلويبدأ

تينأتبرووهىللطفلالهض!ىالجهازمعتتناسبالتىالأيىاسيةالغذائية

بعئبرو(%6ر5)اللننسكرو(%3ر5)دهنياتو(%1ر3،

نقص،ورغموالفسفورالكا)يسيومجيدأًاعنصرىمصدرأاقي

طولمنالحديديك!فيهماوبحبسه!هيولدالطفلفانباللبنضصرالحديد

مبناقىالوألفيتامينهامامصدراالابنيعضركذلث،الرضاء4مدهَ

الاسفربوطمناقىالوجىوفيتاكل!نال!ثنوجفاصا(الليلىالعمى)العشا

منكمياتعداهذاالعظامولنالكسهاحمنالوافأدوف!تامين

01بفيتاجمه

للرضيغ:ابناسبةالدرجةإلىودا.فىبطبجتهمعقمالأمبرلبن.
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جطاز!معرضا-!-!،ا)طفلى؟م!هنمعتلصاثهاأي!إوءصهكاعبهفش!هـنر2ر

أا..إفض!

(كوومعؤوماللإأ)إلى!!صهْل!هـفي!نما!الإثارمنلجي!ل!

أبامويسْموحْ!سمهْلْ!ريباً!يومق!!ءقيصطاواف!"مثله!كلن9فْيَب!:كأ

صغور!مفاف،الطد!اللإكث)فراشثالثدهءطبرطى!!دلجهأسه!.فش-

ال!عام!ناداو!الوودعنال!م!!سبوكصساص!ةءا،!ىمحتي-حجد

!دْ)أد!،جا-وطْ!ة،ت14ا)سم!روالدهنيةالموا!كلاط4محى؟ثأ-.!-،أص!ا

جم!!المئا!هْ!8لاوْوْ!مم!!فال!!ا"!هاددأ!!أمءإصأمم!خىتسكأد،!

ليا!"الىاله!فكل!ص!ف!ع!د!والم!!ع!ة!اثا59!4س،أح!.،"ءا(بم

!!آ4!ا!يه!اأ!وآم!ؤار!فطءق%معائه!ا!ودة!س!!!؟.نرؤ

!ارخطوح!ت!اأ!!و!هماي!أ!ه!ىيههـأ!هـ(إخهْ!!ةو!إ!ضال!اص!د!7؟!!هسو-

!!+ااْلت!!!إ!ثفا!!ا!ىا!أ!إطممطكهفىأكَاا!!لْرصْ)نجإ،!محهكالمز*أ-بر؟،!ا

فصلى،و!ؤطاأطصا!ي!غاي!فْإ!مافوْواطبرلى!ل!الْة!جم!ت!!*ص!؟ة-برا!لي3

.!بهث!!،اص!حالم!ا!ترالرطلْ!علههـ!ف!ا+سلإ!!اله!+ا؟-ء!أ

ط7ص!الله!ة!أنمعهف!يو؟

ال!فلنمومراحلفى

،س!!

المختالفة.،

لع!ة!!!0،1ز"ؤخ!س!الى+!ممس-سفذفا!إجم!ا!

اط!بزلدالوصْامحةأواحْوو!
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لاطفلالطعممستس!اغغ!رالأاا!نويصببماللاكتوزسكرنسبةوتقك

النةسو"يوء4المض-ءأسو4مرضذلاثنردالرضاعةئواستمراره

آخر.غذاءإلىفقلهوفطامهعلىيصماعدوهذا

بعفعلفقدالأم-يعرضفقدستكئبعدالرضاعةاستمرارأما

للتفرحدثحهاوثحرف!ْاسبومإكاا"جعمثلايضروريةالعناصر

.*اللبنيهاطفلاأسنانقضمنتيجةومضاعفاته

:الفطام

لاقلالصغيرأن،يفطمويجوز،تدريجىفهوالطبىالفطامأما

!!ذلكءلىنهتعاوصحتهكازتإذاولادتهمنعامينمن

غيرشىهغعلىتقدرالطفلمعدةآنعلىالتجاربو*لت

الفطامفىالبدء!يمكنْالثامنالشهروبعدالثامنالشهرقبا!أالن

بالأغ!يةأخرىتارة،يتغذىتارةريرضعالطفلأنوهىياتعاجاة

المناسبة،

المحلياتتمآولااالدقيقحساءليعطىبالتدريجبالمعاجاةويبدأ

صحتهإذاوركانتالطفللفطبموالحايبوالسكرالنشامنالمصنوحمة

الخارّجى،أ:الطعايستطيعرلاتساعدهلا!حتهكانتإذاأما،جيدة

معربة،لزلاتأوأماضعفأوقةأوكاصهالمضاصفاتويحصل

-ه.-
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3لىعأءاةلاآن!ذهو-3،*،-،ايهتضاء"إرنمأ،ي!ضرذلكونحد

قى،لء؟ثا،وة1.نو!صجيمالأأإكنءواستخنا?اه*6يستغنىأن

01مضاعفاتأبة

أبئه!زطراتءقزطرةدَلخ"4نرضىطفلها*بارضاعوالأم

ةوالبنوةالأموم!وعاطفةوالحنانبالعطف

!!!
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!مث!والعا!ى-!صل

!أ

!101

-1،4"-رس..ة!حأكل
)ك!الأرْحم!شَءّإ!!عي!وْصطا!!كلىقخ!لىروَايَ!،مالله"

(1بَرلمة--ة+ء!ض!هشلم!ءل!ء5""ش+حركهـو9َ!أ،-سَ!ر+كلء!-ء

!و!؟مما!5ىي

ش!؟")ئحلأ1

-!،!ص!!
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أ!التعاليق

أو!اظلاة!ملهْآ!ضة!وح!ان!أن!yها!د!لمأ!ه

همايع!الرفأكْ!!م!!وأ!احدنج!إ!ط-أًو!د!!اوي!ححصاعالآ

ع!مامبم!!وع!سكأا3؟نج!؟ءخِ!-ع!عه!أ!بخاا"صعو؟!سير!ْل!!اخط(البرحم!ف!!ا،يرز
!5-

ءأ!!بهها(تر-بخخأ!مأكلععطإ+ال!حوو؟!ءليمأصع!؟االامفى3!رءد!ر?للم

!يمء:-ف-بم.سنجدعاط!،نيش!سع!جم!!4-إإيختيمإد!طااإصكأورفئذ.المف،"ر-!أحافي

،-..*كعأ-لا!.!+

؟.أ!!أضة!ثالهممض!.،-لىشحيمصع!إ!.،!!!إة!9!!آ9افئحم"أ)ى.أ!،ظا،-،ط!ا

يرال!كال!يم-لمإءالا*-!.*!؟نجيثهح!ثاما!هـآ!ايض!!!ت!ء!افيالى"!!ء!حمؤ-كل!!ي،خ

أوإ!ص!و!،!ا،.!11"ا+آ!حمعكبمازا41

لماأيت!ااك!ا
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عشرالثانىالفصل

دستآأ!لمتط

:مال!رب4كئابىفثوقهالم!سبصائهاللهقال

و.-يةَ!ءَهصءص01-7ََرَهص3
"قروءن*تةباذفسصصيثردكل"ن4لظتالمط"

سء."ءو

(ال!!رةأمعورة228)الاَب"

ا)حا،ىالم!سبر

هذهمم!المدةملكوق!4لأز،4رؤ.كلر:-ءورثلا:ةنجنظَرنالمطلفات

جدبولاو،علهحمللرالداضا!إكثاءلاءثاو"هايت!مهقوفياتدأبلنبن

..آَلسرنبكوذا،ثبعدالدهمنزل!وإذاالدملنزولذلاثعندفراغ

قبلالأولىشهورالثلائةفىالحيضدمينزلطأنمجوزآنهآءى

الرحمةبغشا"الحنننغشط*التصاق

5--!أ
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عشرالمثالثالغصل

21

الكريم:كتابى"فىوتعالىسرحانهاللهقال

وَتَذرُونَ،العَالَمِينْمِنَالذكرَانَأَتَأئُونَ"

قَوْثْمأَنْئمإبَلْأَزْوَاجِكمْمَنْرَبكُمْلَكُمْخَلَقَصَا

(أ-65166الاَيتانءالثمعراسورة).عَادونَ

فسئجرممةأصلاوالاواط،الواطكلمناهالذكورانإْإن

إلىبالادميةوتنزل،الطباعكلنماوثنفر،الألمماعمغاتئقززجم!ثحة

سنةوهى:ا)زواجسهنة-"طيملإلىلفاءتا!و!ؤدى،الحفإض!لى

ا-الاْرضوممارةاثروالت!الت!إهلعلهاشوقفطبيعية

والسيلانكالزهرىالاْمراض!مندالزقلينت!لكلااطبالاوينتقلو

ةاقدالألد"طرةالشرجثصجو.ابكااطرلجلداضدأمراو،الفر-4و

-..الضبرزمملإ4على

فيه،الهابيحدث،!والذكرؤف"بإلم!الشرجمن!اترو3اليتنث!لو

!العادةهذهلزمتهإذاكلء-نثا4ءليإ-ىارع!جحوقد،البولءرىظ

الموجودالنقعنليغطئرجولةأكترالعكسيالهروقد،صغرهمن

".اللوطعدوىأحدالإيدزوبعتبرعكنده
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*يلؤ

قبنمقالبعثويةعرف!ياالتىالأوبثةم!!عواخطوالإيدزوو!اء

!!ا+!أ!ووال!ا!وا!م!ا!دلمهر!وأل!ووالكونالطاصومئها

إ؟!"4؟أ!الةفأ!ف9!ئههـالأوriأإ!اب!ع!!ح!شعْاءاححْمال

tؤحمائة9الو!الععبة لماتمة؟

أ؟ا-أس!ا!ى!ش4!بقي!!بم!3إل!لايص!لم!لى،3ضا!!؟!وأف!إل

ص!/!كاس؟!كلمالمو!ظجمك!وكاأمالإةفهأ+تف؟أ.؟لد،اإئ!صى.وم!ئلأ(!

93*ا،!سْ،جط(خيا!!ةطح!حْمحيه!-قئدخأألرول7َأ!ا:،إ!لعص!طالفو!ة

أقي!وأ!ءف!ئفئ!وأ،ءلح؟.!!نعأكأأ(!،!مؤكاف!ة!!

،-أصا6*-11-إ،:!أء:و.:.بم-.اأ.ءأ!!ااح!!ة!و103-.
---*:--..لىة-.--تحه-!.ثإ"/!--ذقياإء01يرء":ش!ل!-!!-كل!اةبخ!

أ-*:،خطأهض-أ!اخأاذ-،كمار1قي-ض!نه!".ؤظ!لم(..،-ا،.!+بزحَ!ى!.أ،ص!-د25،:كا،-

.ر---ص--بر-اهـ!خ-؟كم

ابخح.-!ثاةا

لمة!!ص.ظظهـأحيهيم!ن!ءرو،%:زا-خابإتط!،ي!رِتب.-9!كيا.ص-أ-حمة-!!

؟أجهـأأ!-!يي،ءحص-أل!ظرك!!قهلم!ا،!!+!الم!-!علةإ!34.ي!كاأ2،

..يو!!لبما!عل!!تَهفأ!"!!ريه!أءأطل!أ!(لمى!ه!!!ورحم!م!ديأكأال!:!هـ3!ْلاء."و

,HI!-ء!!أ3،ب!إ!-!ال!ال!و!نفلى4م،مم!تال!ووءلىخفلودطو!ؤلأ.

،بلإ!ضالمو!!!ا!سْؤوأ!!؟!!!أ؟2!ددالعْام

بكاهفى..بالمرصْ!%+!الىسصأ!اي!إلىت!ءدىحتىالوتتلمحرور

!!راضهة

-!هـ-
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ا!-ووْالاْمولك!ةاال!لأ!ةال!لاثافأالط!ليأيو!الإي!ز!ومو

مو!أ!هم!المئا!ةالإئطن!دالإطؤومو!5لم!!أوبول!اووأ!وو

وق!ال!ول!ا!-!!نهوبنث!!اال!وفْ!وود!هأو

العا!وال!هفَوا!ا!ها!راال!!!ر!هثْ!!أو!ا!لةاللي!االىالعْد!فى

51المومم!ئفمجيا!نجوْ!مم!رئو!هأ-صا!إ؟ا"ةا!أ!ا،5+ظالش،!ى،!م

بى"ط!!"،+لريعر*طمعم!ال!زا،سأ،؟ء!أحع!عل!وأ!وًاء!!يهأظمثؤ.ر

برأأل!!؟ا!!إشنه!-!أر""فكر!!-ي!"!إنأْ!ة!!لالمر!يخ!لمة!!لأصس!ر-111

.د3ا!ئي--؟كاح!!يا!ما!(-نه!ح!ال3!اءإلال!ما!كص-كا!خةإي!او.ا

ف-+!حأ؟احطعأ!ض!!هـ!ا!!لحلأ!ةلهـالركط!أش!ين،سبألخح!والمج!

.!وإص؟اوِث+ني!هصءس!!ط!!،ل!أكو،!احمف!!ا!،"!!!!جمو4!ما-لم!!.لا

!نش+خش)أ!ممأا!إ!"اا!أ!!لرصو!و!صث!ثوم!اوأ!ظ،ف!ءع!

..أ!لسحدء*!،ع!!"!ل!!تق!!ي!محاأم!!!إل!ء!ا!ةإضاشررْا!لملإيا
0101

ألا!ا!،مر!ص؟!!وو!إ!ا!!ح!لىأ؟حْاإ!ماطما،؟!ت

"اا!ار!صم!،ا!ارشهْصا!،!!؟!لأحم!لأ!إ!!5ء"طمّثثا!

ة؟!!فيأء-!أ!ههـ!هح،!و!م!.!أسو!صآ!/-!-دكدفيل!،د!بمي!!!بر!هظ!ر

ادص!،الر+3!ة!!قفياحمكإخا!ف!دال!كَ!أظْو!ا!ع!َ!هِع!أأ

اص!عع!تغرء!احل!واهمطحدول!و!ه!(لم!ئ!ياصفا!اميةْا!لىر!ة

واقطعممملفالعلولْدا!لارجيهْالطبقة5!دْقالم!عولةايلانجبا!

حالةقالطعمفي!لالفشلىأحمْاليعتبروالسببله!األانحتىاانؤللانفلو

ا"نزاالإنفلووسعلفيربالنسبةانمْاجهقاصآلالفمثلمئلةمرألفالإبدز
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الأيدزمرضنأسبابأ!صبرمناللواطأنعلمياثيتولقد

لايتكالرهووجدأالحجمصغيرطفيا!وهوالغوعلىاءءايعيشالذى

حاتهاساسياتفىالخليةهذ!و!عثهدءلىواحدةحيةخليةداخلالا

الحروالفيروشواحدءائلمنهاوإكلالأنواعمنءئاتعدةوهو

يدخلحنىخاملاويكونالفرونبسمىالحيةالخلبةيدخللمال!ى

هذاوتنكائرورائيةكمادةيعملبهدالموجوىالنوووالحمضالحيةالخإ

خليةعنباحثةالخليةمننخرجالتىالفروسماتمنكبيرةأعدادايتمج

منالاتإلىيتكاثروالفيرونالعدوىمنجديدةدورةلتبدأأخرى

الفيروسحالةوفىكامليوآإلىواحدةساعةمنالفيروسات

الخليةوتنقسمالنظيفةللخليةالنوويةالأحاضعفىبئداخلبالإيدز

:للفروسالنووىالحمضمورثمنهاكلفىةكثيرخلاياإلىالنظيفة

(8791ديسصر)الأخيرالعالميةالصحةمنظمةيرتقركشفلتهدو

تحثلوهىلثهورثمافيةفىتضاعفثقدباوكندابالمرضنالإصابةأن

يتحددلمأئهالتقريروأكدفرنساوالمتحدةالولاياتبعدالثالثالمركز

المعلوماتافرنواحدمالصالمفالإيدزمرضىءددالآنحتىبدقة

تق!اريربخقديمتلتزملااندولبعضأنكماالعالميةالصحةلمنظمةالكافية

..حهاالمرضتطورعن

!!!
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!تنرأووابعالفصل

الكريم:4ءتابفىوذ*المأ4سبحاذاللهقال

أَذىهُوَؤَلط:الْمَحِيضِعَنِوَدمْسأتونَكَ"

حَتئتَ!رَئوفنوَلاَالْمَحِيصلىفىِالن!اءًظعْتَزِلوا

(البقرةسورة4222اقي).لمابَطْ!رْن

ا!لمىااكمايق

:؟أضرتالحسمف!خابفإذاا)فالسامةالموادأحدالحيفر

حدعلىوالرجلأدالمرعلىضررأىأذىالحيض!أنثبتلقدو

تتفتحالحيضحمالةفىفالمرأة:ومادىمعنوىوالضرر،اءسهِواءالم!

نأك!،العدوىلقبولمهيآةشصبح،الرحم!يةالد!رآوعيما

خلايامنخلبطهوالذىالحبضدممنللالتهابيتعرضالرجل

جزءوانتقال،الجراثيممنكثووبهالغددوإفرازاتوالدمح!الرطانة

إلىبنتقلا)خ!الافي!الا!دثكرالن!ثلبةالبوالقناةإلىالحيضد!من

:انفسهاوالكلالكلىخوضوإلىوالحالبننالمئانةوْالروستاتا

المرأةجهارءليهاالنىالحالةمنالتفززفهوالمعنزىالضرداما

جنسيا.مهيأةغيرالمرأةتكونالفزةهذهصوفى

الحيفى.أثناءالحف!الأتصه،اصاممارسةعدمجبوكلهلذلك
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أ.-
أ-حمحعم

5!*،؟مميض،.!فه
5-ا!لأ

-خص!مج!!!!فوو!؟
!+3-،4-ا.كا!ا!لى1!-!!ا*؟

بف!و.+لهيخا!،-طمب!ا!دنهإ-حيو+!صو-خيى

،!!ل!!.!،أ!ةب!.ةأبههـ!ح!س

ائع!ء

ا،-ط+-أ-2

،أ!ايه!

بقىطلآ

.!؟حمر-و-ءأ!ع!!ه؟ضعي!ة-؟ا!،تء!نصأ؟)ا**!أ"!:+ط؟فةأ!كهذا،،

!ما!الْ!أ؟ءكْل!-!مطإ؟.!ط.،ا!إ+-!!،.خنه-سف؟نجحت!حيِإلمحث!مبىفا-ل!ؤ

5ْ!مشَيو!نوكأ!؟الإمت!اهن

وفيء؟الؤلاليةادالمم:لشطحاالكب!إد4خأاجأاالوريكطويق-أ

درمطوالبوتا!بوآاصسيرماممااومتياوالأملاحال!كريةادالمممن

-!65
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ار!هفىالمبن!فإلم!(امفاطاافقار*!ر!الو)س!!تبداِ،يئ

؟ت8؟الل!،ال!هو!ضةإ!منه.!

،مهاالهضسبةال!ناهْانجدو؟ف.تي4إلذ!غت!4الى*هِطرت-.!

ق!قيالوفئ!قيالؤغعْطب!شالِإنمط!-6؟ثةإن!ي(-؟ب!ألا،بصْا،أنقتاة.

طقال!اخ!ص!ااكااهـخ!:

ية+؟هـوَرِا!-طئ!

مم!قيوماالده!يةادالمهِ"ِممأاشاحمبأ

الإجم!الغص!إلى!محمغ!!فىاإلم!هذ!صه!اجما9صت!صأ!!د!رالوالدها؟.

9هـي!ممطالو!مقَ!ه-بهأا!*ذح!ل!ا؟!!يغ!زفي""صإ!+روتلموارقي

برحادالحهمو!ال!9.!إ.!حا!ا!ف!ه-فا)!(اقىإ،:*!مح!ل9:-!ءشةالف!!-إقنجس!د

تت!ودأأف!أباي!اأك!!أ".%يرا؟شور!ء"اول،ا.ىشأ!ءصعهادثتال!4شبزل!-

ا!ال!،ةْ!ا!ل!سأ:-+!اكطا-خفي!!ت،!?+بزس"!!ونؤالظ-ييئااذاصفالطصهجِّ.

+لم!ثلا-!ط--؟!صَ!اأت!"!لهأاطترأ؟ث3-9ء.تي،د!-!-.،د،سا.*0يز!+7ا+3- .ا!ت:ا.جا.ا!.

از!!ا!ى!ابهطْاير!إ3!!فئالفمدا!صحمبزورإْإل!*ا--س؟يم-ختلحاأر!ننش،)!؟-نز،دض!ئ!ج

؟القراص،آ!أال!!أتمف!ثهـ،حمةاؤنعكى،احالىدْحمركْوكم

؟رط!فى!ل!،1ا:!-ا!جشإ+أ!؟؟أنم!لت""،:اإلأ1أ71--!ا+.آإ:"قي،ذ--أ%اِ.،إأ/،!

+--اءما،0"رهـ،كأ-!َ؟ّ-

جماص!افىكل-وبهذفاالح!!أصفو!ا!ا!!ولطلجال!!أ!4-!كلا،اإ!ل!

تكولقئالمع!متحكمةوالهوموناقهالمكونات!ذهجمْاللتأ!هإلاؤمهْة

-ا!!
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!ذه-فئا،ر*فالحسىللتجاوباللازمةوالأعصأبادرارهواللن

إليهالإشارةمجدرومماالرقيقالا!ىص!قالمؤثراتالمخثلفةالمنطقة

يم!صحان+11لفهخاالمتناهـك!ا!غروااللبانيةا)*دةاتإفغواكةالباالدقة%ن

يوجد!ؤدمادخولةهان6نفسهزتالووئو-دصقيسرثالا:ثاتجروج

هذاوبئوب!ذاالحجمدقجقةكانتممماموادءنالجادسط!ءلى

منخالأالرضيعفمإلىويصلاشوا!بامنخالصاالربافىالغذاء

02الاصطناعئالتعقيموسا؟لإلىحاجةدونالجواثيم

ية:الاللأسبابساغواللق

المكوناقبماكلعلىمجنوى،!فهوةليمته-ءالغذاثيةعلواصث

؟.!ةالمتناسةةوالمتنا!بةوبال!مياثللنمواللازمةوالمعدنيةالعضوية

الجسبمإفهولبناءاللازمةالمعدنيةالعناصرمعظمعلىاحثراوة-2

-مديوالصووآالمغانسيوومتاسيووإاوالفويىفاتومالكالسيوعلىيختوى

الماء7ونالدهونما!تذوالتىمةاللارءلىالفمتامشالق"ها--ت+! --وحعو!-

6(الثدييات)14أواللبناتمنهاشيردونإلأنعامذ-صيممنا!برة

فىالحالإ!وّحهاصغارهاحاج!علىلايقتعر!+اللبنارونافىازها*أن

من؟الكزة-عادةكونفلبنها،الإنسانوم!هاالأخرىاللبنات

جأشر!4!طازمنهاوعدإدةأوجهئالإنهانلحاجةاصتغلالهيمكنبحيث

اللبن!ماشيةب!ضأن6إ،اكريمةاالآيةفئالإعتبارموضعهووذك

بعض!!اماج!كيدوونعئمءلمامايزيدالواحدالبومىْتلرقد

؟ا!رارطأثام

!!!
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عالشوالساد.لهداالفصل

الكويبم:كتاب"فىتعالىاللّهقال

بِهِفَأَخرجْنَامَاءًالتممَاءَق5َِأَنْزَلَالذِىوَهُوَ"

مِنْةتضرِجخضِرامِئهَؤَتمخرَجْنَاشئْ-ءكَلنَبَات

(99الأَية-الأَنعامةسور)"اكِبًامتَرَحَئا

المباتفىالأعضاءوظائفعلمأثبتهمااممريمةاالآيةهذهتوضح

النباتأجنةفتخرجالبذورتنبتال!كا،منالماءينزلعندماأنهمن

الحيويةحوظاثفهافىوتبدأالنشاطدورإد!الركوددور!ن

التطبلأكلثولقد3ثمارووأوراقوع!قجذورنباتولكل

مثل-معدنيةغيركثرةعناكلسعلىمجنوىالنباتأناليىوى

-الفوسفور-الكبريت-النتروجبن-الأك!جننالهيدروجنن

-الكلسوم-البوتاسيوم-مثلمعدنيةأخرىءلىومحنوىة،كلور

والنحاسع؟والزنكنيوموالالموالسليكونوكذللثالحذيدلانجنيؤ

عداماالتريةمنالموادهذه!تمئصواليودالبروميدوكذلك

6رابالن!وات!ر!فةاثلسوفىجينوالنيزالأحيانبعفنفىنوبوالكر

،فى.الأ،رأقرراسطةالهواءمغالكرورنأكسيدثاقوبمتص،ْ

والريةهالهواءمغالثما،نين!كومثعددةكيماوبةمليات

-بم6-
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ا!ثصع!ا!ساب!ع!ثمو

ألمحي!أكاا!ا!الماء

الكولعم-!عايهثْطوتعالظصعمحاثهاللهخماعأ

ة،ء!ك!دَائ!كلخَلَ!وأللة!!

،!ط!

،كأ،ءكير

تم!حج!يمِح

ا!وو

اأوال!سولر!!5الآدة)

يرسو

حَى"!!!!

(ئم،امحإهـحهـشماإ!ح!،-ثأ!كىوفي

:ح!ر!سم!

!س-

عو،ي!حصال!!كل*5يشس*

ول؟ظ!"فى-!!لأ

،!ص،ا!ولطايو+ئطنريخاس+طترؤت*ست!!سكاأاظ!-!،مح!ير-؟سو!-!

*5ا!سمكطإ"لأهبمافَيكجما!ؤءالماءلط،ي!ؤه!نهاو

!!؟،6-.-
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1()(لماء

000)1(النواجدةهمماالحياة

،.ةوالنموبالحركةنفسهعنيعلنوالنواجد

0001ةاوالزمانالمكانيحددهاكةوالحر

..بمولمكيفالكمفىالزيادةهووالن!

بالحركةيتسمتواجدمنالصفاتهذهله-كانأيا-وال!ثى

ق!وجعلنا)الحقلفولمصداقاخلقالماءومنحىلهبقالوالنمو

الأن!!اء!35"!حىشىكلالماء

التفسير

...".االماءهوما

الثالية:البيناتالآياتمنيتبينة.ماءالصيمنالنازلالغيثهو

الأنعام-99شىكلنبماتبهفأخرجناماءالسحاءمنأنزلالذىهووإ

-اسوما24-،موتهابعدالأرضفيصيماءا)-مماءمنلبنزو9

ا:الحج-5بتوراهتزتالماءعلعهااغاأنزفاذاهامدةالأرضترىوا

والنموكةالحرأذآىونمتكت!رالأرضأنذلاثومعئ

ادممونحثا،وتالآخراطا-بنىيقاباهاوالحياةللحياةصفتان

اجم!احثاالكبيرللأستاذقيمةمحاضرةعن)1(

الاْزهر.بطبالرمداشاد

-65-
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بتوقينهاقلتهاأوبكثرتهاعدمهاأوبوجودهاادىاة!انولذ!كوالع!م

عبرولقدءاللهإلاأحدلايعلمهاكلهاالصفاتبهذه،وتحديدها

قائل:منءزفقادواحدةآبةفىكدهاالمعاقهذهالمولمافرب!

،الأرحامماقويعلمالغيثوينزلال!اعةعلمعندهاللهإنإ

3لقمان34

:ةافرديةمخصصةواماشاملةأماالحياة

الكريمة:الآيةفىهاخبرنجدالدنياالحياة-الشاملةفالحياة

ءلىعرشهوكانأيامفىستةوالأرضعالسماواتخلغالذىوهو)

؟مم!.هود7"الماء

!احبلأنوالأراضينالسماواتقبلخلقالماءأنذلكومعنى

خماقأس!ا!!هوالماءفاناذن"الماءءلىعرشه"كانلهاانلمالقالعرش

والأرضع3السماوات

:كالآقهافتفسر01اصغرةا.االفوديةالحياةأما

:ا:انباتأوحيوانمنأ!لمافوحدةهىالخليةأننعلمفنحن

:آنفيالإنسىانقيمهوعلىالحيوانعالمو!

ا+الماءمنيكونالجعمهموزنمن65%-

2رمادمنيتكونالجسموزنمن35%-

علمنانموبهناأخبركلاوهذا:كالصلصاللكانبالماءالرمادخاطناولو

مقصلصالمنالإنم!هانخلقنالقدو":قالإذوتعالمماشحانهلىالمواياه

الحجر.26!مسنونحم!
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هذاصفات"بورثأنوجلعزالمولىإرادةشاءتولقد

مه!ن"ماءمننخلقكمألم:قالكا!ينماءفىويودعهاالصلصال

3!المرسلات102

وعلى:جلكقولهالذكروالأتئىكلقبندفقالمهنالماءهذا

بينمنيخرجدافغماءمغخلق-خلقميمالإن!،نفلينظرأ

لايتعدىلأنهمهينوهوج،الطارق5-7-5والتراثبالصلب

الإلةمنيته!نكماالنطفةحجمفىادفةأوبصفةمنأكثرييكونأن

""46تمنىإذانطفةمنوالأنثىالذكرالزوجنخلقوأنهأ:(كريمة

تعالى:كقولهعلقةأودودةوتصيرتتشكلالنطفةوأن،النجمأ

الحج،من5-!طقةمنثمنطفةمنئمترابمنخلقناكمفانا!

:الماءوظيفة

فى،،ةالحياة؟ستمراريةوهى

-:طريقينعنوذلك

-1،ينالتكوءل!الحفاظ:لالأو

:(إوط!قألأ-والحركقالآداءعلىالحفاظ:الثافلم

اثء6!جودأساسماالطريقانوهذان

-:المسيرنفسير

6،التكوينءلىالحفاظ:الاْولال!ثرط

البينيةيالأنم!!جةموجودالماءأننجدالشمولىالخلقناحيةمن

-67-
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والحر!الأداءنلمح!أنهنجدالتخصصىالخلقناحبةومن

محدد:يهانفئالماءمنمعننقذروجوديتطلبفانهالأءضاءلمختلف

-:نمأضكدمثلا

وبداخلأغششهبننالمتواجدالصحاقَ!ل!ىائل:المخ-أ

6وإفرازإطعاممنإءاشته!لباتينظملكىفراغاته

السم!تيحفظوالعينضغطينظم:الماقالسكلائل:العن-2

r-والسمغ-للتوازنلمداخليةبالأذنالسائل:الأذن

الننفس:ممليةلتسهيلالبالورىائلالم!:الرٌسان-4

:الدقممليةلةسيلىالتامورال!ائل:القلب-5

01الحركة&!ولةالغمدىالسائا!:المؤاصل-6

الحركةةلةلسهوالغمدىئللإتالعضبطةآش-7

نضوبهحالةوفئبمفيهجحليس!الأمنيوسال!اثل:الجنن-8

الولادة)خارجايقذفُأنفامابالرحماةالحبتسهتحبك

الرحمطداخليموتأو(الاجهـاضأو

فنجدهاللجمر!المختلفةةالأج!زبالاتقومالإفرازوالتىمملياتأما

-:الناليةالأعفىءمنخارجايفرزالماءالذىدجووءلىألىاسهأتعنمد

-68-
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اكضؤيرةفىالماءنحار:ثمانالر

الدموعة:العنن

:المخاط:الأنف!

؟العؤق:ا!لد

.ابولأ:اأمملى

:الراز:الأمعاء

..الفن:الثدى

/ةالهاضمةالعصارات:والأمعاءالمعدة

لمنى؟ا:يهتلخصيةا

الطمثة:الرحم

للجم!مالمافىالميزانتئبيتأساسهاالتىاتازالافرهذهطريقوءن

وهىللحياةاللازمةالعامةياتالمشوتتحبهاWATERم!!مععمه

*ه+!مك!+لحم!،.الحرارىالميزان-ا

CID/BASE!%Bل!لأثطنل!ةاالحمضىالقلوىالميزان-2

ا:الأيوقمحمافةأوللجسم

الهيدروجبنى:

+ثيعمطه!ب!(قىOالة*)العزبالميزان-3

!سر:

.الماءغياب-أ-:المازالم!زان

فإنوبالتالىالماءمغيتكونالجس!مورنمق65%أنقلنالقد

القدرةلحدمنفديرياأووجودهلعدمحقيفباكانسواءالماءغياب

-96-
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مطدقأكباباالماءي!يبفحينمابمالحياةآإنعدايؤدممطإلم!فانهاستعالهءلما

سابقاً(انظر)والأداءينالةمموقىالحادثابإ*ضطرلجكالجمىمفان

المصيرنفسإلىالتقديرىالماءغيابلؤدى"د!مم!نكذلك

سوائلجميعتركادحمث،الوعائيةالصدمةحألاتفىعدثمثلما

بمضخهاالقلبيستطيعفلاالمتمددةالأوعمهَثالجسم

حالاتؤتمحدثمثا!امرضياءالماكيابيكونآَنن3كذلك

كمانسجياًالماءغ!آبكونأن-قكما،الأطفالنم!لاس!!االإسال

مءللجس!المددويقلالأوعيةتتيبسحيثوالحجزخةالشحخرحالاتف

:الماءؤبادةب()

أيضألهاميزانهزيادةفانالهلاكم!مخالهالماءكبابكانوإذا

الغرق!دثحيثخارجيةزيادةإماالماءدافىولز،الهلاكحم!ى

قييض!ونخوأنإطةالأضروداخلبةيادةشفتمرةأو،والاختناق

أنوأه،:.:عامة3بالجممهموالتوشالتأدمإلم!دىفتؤالبيئيةجهَالأف

:ثموضعيةتكون

السوائلتض!جمعحبحناا"ئابالدماغيسىماإلىدمم!حتوةالدماغ

العمىفيحدثمكوناتهءلىوتضغطالمخفراغفى

.والموتوالشللكهالطرفى

:الاستسقاءإلمطدىفتؤ:اليطن

لا؟ْىالبلورالاْنس!ابإلىفتؤدى:الصدهـ

3ىاكامورالافسكابالىدىفتؤ:اقيأ
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صلالمقا

الع!إن

الأذن

ثنلحنيا

01المفصاكاالانسكابإلىفمؤدى:

:قلأزراالماء:

5ازنالزعدم:

المائأ.الكيسن:

:واطياةبالمولفالماءعلاقة

الحياةنضوبهوالماءنضوبفانالحياةقرينالماءكانإذا

إ-وائلاقلةإلىتؤدىوهذهالمياهننضبوالمرنه!الشمخوخةوق

وإلىالبصرفيكلالعننوإلىيعىفلاللمخالدهموىالمددفيقلبايعروق

الضخفيفم!لىاكلىاالىوالضربفيضعفالقلبإلم!ومعالس!فيصملأذنا

المفاصفتتيبس3َوإلم!فتتمطلالأحشاءوإلىالت!!مالكبدبفينتشروإلى

ويضمحلالعظامتتخللوالأنسهجةتتحللوالأعضاءتضمرهكذاو

طريحيقعأنبلبثلاتمخطوتهود!مغرحركته،تقلالحع!م

وأهتمامه؟وءيهفيهيتحددذاف!اعتقاللهيحدث3أقاضهفتحددأنفراش

رويدارويداويقزبالمثىببطىأنفاسهوتتحددكلامهيتحدد

نجمأنبعدجنبا!افىفتطويهعليهتتكمأ9ماسرءانالنىالأرضمن

قائل:منوجلوشحان.ا!نها

!(الرحمن6)يسجدانوالاثصجروالنجم

01(الرحمن21)تكذبانربكصالاء2فباى

--.!ل!--
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..؟نصيرابالنروالىترابمنشىكل

كاشهمنهالموتواممنالموتف!انالترابإلىالترابءاد

-:تعالىلقو(ءمصداقاوذلكالحياة

الحلث2،نل!أحعسأومم!لببلوكموالحماةالموتخلقالذى

ة1،ا!طجا!ت؟الىتمنالحياةجاءت!ولكن

الأنبهاء35!حىشىكلالماءمنوجعلنا)

البقرةا64نهاموبعدفىرالأرلهآحباماءمنالسماءمناللَهلأنزما؟

الروم24!خمهاموبعدضنالأرفيحبىماءالسماءمنوينزلأ

ال!هف45!منالس!ءلناهأنزكماءالدنطالحياةمثللههوأضربا

ةانالهر4!اصهـروأ"ماؤج!لهااالماءفيسمنخاقالذىهوو2

ال!ظيم.الفهصدق

-2ل!-
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عث!والثا"نالفصل

النخلىلمحكح

النخْلَةِوجِذمَإِلَبْلمثِوَفزى":الاَبلآنص!

.1(جنِينارممبًاعَلَبْلمثِت!ماقِما:

مريم(سورة25الآية)

ا)وطبعلىا)تعا!ق

ا-البلح:

وظصهانخيلاثماراكربماكتابهفىوت!الم!سبحانهالمولمىخص

-:تعالىفقالكغذا+أهميخهامواطنلىلالذكررطبها

عَلإلاتَسماقِطْالنخْ!لَةبِجِذعِإِليْكِوهَزى"

.،نَجِئارَطا

-والببمز،والكبيسنوالطرىالحافمنهاعدبدةأنواعالبلحلمارو

أ!نضج!هوإذا،خضزاءمازالتوهىبسراالئمرةوتسمي

ثمر:فهى!اتم،رطبفهى2تسوَدثم،البلح
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،الفذةاكذائيةالقيمتهوذلكوأرخصهاالفواكةأفضلمنوالبلح

ويسير"رمضانثالتصرءلىيفطروسمءليهاللهصلىالمصطفىوكان

المسله!ن.منالعديد!لتهعلى

ياتوالسكررائيةال!ربوابدالموادمنمرتفعةنسبةءلىيحتوىوالتمر

المحولكرالس!وكذلكالقصبسكرمنمعظمها%75الىتصل

سلوهو،الجلوكزأوالعنبوسكرالفركتوزأوالفاكهةسكر)

حراركطوسعرءاليةطاقةإنتاجفئمنهاصدمويستفيد،الأحتراق

منسعركيلو284البلحمنجم001تناولعنويتولد،كبير

تعطىاخمرافىال!ممرياتمنالكبرةالكميةوهذهالجسمفىالطاقة

ب!رعةتمثلوالإفطارئالتمرتناولعندابلطخأوللصائمكبيرةطاقة

تعتبرالذىالمخونجاص4الجسهمآعضاءمنهافيستفيدالهضمسلةوهى

ويفتبهةالصاثمينشطوبالتالى،غذائهمقوماتأهممنالس!ريةالمواد

من%2ر؟3علىْالسكرياتبجانبالبلحأنواعبعضوتحتوى

،فيتاميناتعدةءلمايحتوىكماالدهون-كئ!من6،ر،البروتينات

وححكلر2ب،بفيتاولبهنءلماويحتوى،أبفيتامننكنيةفهى

بم:بهنفيتاينقصهكانوأنا)بلاجرامنالواقىالنيكوتنيك

-؟7-
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التىالمعدنيةالأملاحمنالعدبدءلماالبدحأنواعبعضوتحئوى

6)،مديوالصو،مألكالسهيوآملاحمثلالجسىممحتاجها Oمجم)-

بمركلو،يتكر،سفورفو،نحاش،الحد!د،المنجنيز،مالمغنسهـيو

!نرةبنسهبةموجودتاسىومالبوعنصرآنالنظريلفتومما

البوتاسيومءنصرمنمجم097ءهلىالبلحمنهمجم155كل؟بحنوى

الح!مخلالفالموزء4د161كفايةلتوا:نلازمعنصروهو

مندةالمفقوامميص"باالجسهمممدالبلحتهاولعند،+خاربراا

بالماءالاحئفاظخاصيةوأنسجتهخلاباهإلىبعيدعا،ؤاسيىمالبو

بمالإورانروانتعماش

داخليم!كربتركيزتوجدالنىا"امةالعناءمرمنالبوتاسيوموعنصر

لى،وال!والمخا)مضلاتوأيضالخليةأبضعطباتئومهم،الخلية

نقصهحالاتكألالوتاسيومالج!يمإمدأدئقفيدالكمية،هذه

والإىهاقالجوعوعقبالنزيفوءفبالبرو.ئناتنقصءعند

البرونيناتمنمجم85حوالىبفقدفالصائمالمضالسبيلوءلاالشدبد

اللازمةا)مم!مةنصفوهىمتاشوالبومنمجم)065وحوالىبوميا

البوتاسيومويو!ثرالإظارعندالبلحتناوليعوضهاوا)ىبومها"للجسهم

؟ل!--
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بدرجة-حركتهاوينبه،كالامعاءالافىا،يةغرالعضلاتعلى

،:ة.الطعاموهغلاستقبالوفيشط!اكبيرة

السلاعليهامريمالبنوكالسيدةإلم!اشارتهفئالعظيماللهو!دق

على.يحنوىالرطبفالبلح،المخاضجاءهاعندماكاملك!اءإلى

".النفسصاءتناسبالهضمهـثلةمركزةصورةفالرئي!يةالمواد
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عمثرالتاسعالفصل

أ!ل

مِغاتخِذِىأَنِالنخْلِإِلمأرَبلظوَأَوْحَى"

يَعْرِشونَ!وَكِلفاالتنمجَرِوَمِنَبُئ!وتًاالْجِبال

سُئلَفَاسْلبهىالثطَرَاتِكلِّمِنكَلِىتسم"

أَلْوَاذ4َضختَلإفشَرَافيبُطَونِهَامِنبَخرُفيذَلُألأًرَوبخط

."بىَتَفَكَّرُونلِ!وم4دلآذلِلثفىِإِنلِلمنال!رشِقاءٌووب4

(68،96الاَية-النحلسورة)

التفس!ير

الهحلءس!!وي!ونوالنمارهارالأسء!اعصرا)"حلممتص!

ا)فيكلقلونهفنحتلفالنحكوصص!!،دشمعهخلاياهفئنهصكلاذىأ

ائحةا)رفمختافو!ذاوالآبيص-الآصمر-القاتحا)؟كأا!إلماكامق

المذاقما.و

.وممكدواءيط!امفئحلووهو

-ل!-
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السجلوكوزمنكبرةكميةمنالنحلعسلويتركب

الفم،طريقعنالهضبمفئال!كرياتأنواعأس!ثلوهووالليفيولورا

الأمراضنمنكثرقمفيدالجلوكوزأنالطبيةالاْبحاثفئوثبت

الناشىالتسمبماضدويعطئعامامقويابصفحهالحقنطريقعغوبعطئ

مثلالمختلفةالجس!مأطرافمنالناشىءالتسمموضدالمعادنمختلفمن

وغيرها،والصفراوىالبولىالتسمم

خصوصأالفيتافىيناتمنعاليةنس!بةعلىيحنوىأنهوثبت

العصبية؟الأمراضنئيفيدالذى10المركب،ب)فبتامين

الترلاتعلاجئومفيدللأمعاءومطهرطبيىملينالنحلعسل

:العضلاتوتقلصالمفاصلوالتهابالحلقوالتهابالشعبية

3خروهماوالفركتوزالجلوكوزعلىالنحلعسلوئحتوى

ولذلكالدمئتمتصالتىوالسكريةالنشويةالموادكح!ص!مراح!!

اقر-ةاشل4اضأمر"نكعثرعا9فيقيساعدوالم!ضعىالجهازيريح

القلبضعفوحالاتالكبدوآمراضالمزمنةالمعويةوالنزلات

هبوطمنالناقيوالتورمال!ثرايين.وتصلبالمحدريةوالذبة

والمزكه.الحادالكلىوالئهابالقلب

ولايضرهم:السكرمرضىيفيدمعتدلةبكميةوتعاطيه

-7A-

http://kotob.has.it



العشرونالفصل

الميتالمحىهنإخراض!

لحىامنواكيت

:مالكربكتابهفىوت!الىل!مبحانهاللهقال

اللَّيْلفىِالئهَارَوَتولِفيالتهارِفىِاللَّبْلَتُولِفي"

الْحَىَمِنْالْمَيتَوَئخْرِفيالْمَيتِمِنَالْحَىؤئخْرِفي

27؟الاَيةىمرانلآ)((حِ!مابِبِغَيْرِتَشَماءُمَنَوَتَرْزُقُ

وتحولواللحومالبقولمثلفيهالاحياةميتةأشيا!يأكلالحىإن

!يثالإنسمانجيهمفىالموجودنوعكنعناصرإلىاللهبمْدرة

ا!ى3اكماثناوينموجسمهبنمو

الجسدمنالمختلفةالإفرازاتفهوالحر،ث5اليتإخراجأما

ةوالعرقوالابنالبولمثل

عناصرمنينكونحىكائناوهوالنباتأن"نأيضاًيكدثوكما

6حباويصبحميتةوهىضغالأصباطنفىا)ىالىدة
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وال!ثصرونالعادىالفص

لعينالمْاورافى

الخوفمن

الكريم:كتابهفىوت!الىسمبحانهاللّهمال

إِلَبْلمثَدشْعنمارُونَرَأَبْتَهُمْالْضَ"فُجَاءفَإذَا"

."الْمَوتِمِنَاصكَدَيْهِيُغْشَىكَالَّذِىأعْئئهُمْلثورُ

(91ةاقيالأَحزابس"نررة)

عندال!!نمقلةدورانوهىءلىيةحقيقةإلىإلكرممةالألةقشر

الخوتشدةأنذلكآسهابومن،الخرفوعندتالموأبامَتر

اللا،اعبةالعصبيةالمراكزفتعمل،الإدراكفيعطل،الوعىقذهب

يغمثىالذىبحالةشبيهةحالةئالخائففيصيرالمخمهادحتطقةقى

انس!اعهاءلماوتثبتحدقتهوتتس!خمقدتثتدور%ذتالوهئءله

.جموت!ا

،،ح!
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http://kotob.has.it



والعمثرونألثانىالفصل

ا!حك!يك

العزيز:4كتابىفىوتعالىل!مبحانهاللهةال

وَكَلنَازحرمدِوذثَبَى!ل!لىفِب!أحَدِبدَاأَذْزَإياوَ"

()ء&بدال!مورة52الأدلآ)"لِإبمالدِلى

والفضةالذهبوهى:القدماءءرفهاءناصرسبعةأحدالحدويه

انتشاراًالفلزاتأكثروهو،والقصديروالحديدوالنحاشوالزثبق

وكبريتيدأكاسيدهيئةءلماالمركبةالحالةفىأساسافيوبرد،الطبيعةفى

الحديدمنصغيرةمقاديركذلكوتوجد،وشليكاتوكربونات

،.والنبازكال!ثهبفىالخالمن

وليس،للناسومناعشديدبأسذوالحديدأنالآيةأشا!توقد

متعددةاصغنجوالمتنوء4وسبائكهالحديدأمتيازمنذلكءلىأدل

المرونةوفىلم!ىوالصالشد،الحرارةمقاومةفئالدرجاتو،!تفاوته

لصناص!4الفلزاتأن!بكانولذلك،وشيرهاالمغناطيسيةوتقبل

والخفيفةالثقيلةالصناءاتلجميعوأساساوأدواضهاالحروبأسلحة

.للحضاراتودءامة
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ي!الحطمركباتتدخلاذ،الحيةللكائناتجمةمنافعوللحدإد

ا!كمملياترالأسكلأسيهَالمادةوولو،ال!لورفيلىممليهْكوينف

الحى،البروتوبلازموتكوينالنباتتنفسءشبهايفسْأالتىالضوى

01انوالحيهِالإن!انجسهمبهااطد-ديدخلالتىالطريقةوهى

الكروماتينية(المادة)النواةبروتيناتئركيبثالحديد،ويدخل

المحأصرمنغيرهمعالجسمسوا؟لفئبوجطآنهكما4الحيةالخليةئ

الهيموجلوبين:مكوناتأحدىوهى

والتمثيلالانسهجةالداخلىال!االأحترممليةئهامبدورويقوم

والعضلوالكلىوالطحالا)كبدفتءذلاثيوجدوالحديد،بهاالحيوى

يجبا-لهد-لىمنمناشةكاصيةإلمطالج!مهموعتاج،الأحمروالنخاع

لعدةالإزسانتعرءرنقصمتلمحاذاا،ختلفةمصادرهمنصثايزودأن

.الدمفقرأهمهاآمراض

*مهى*

-؟!ه-
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وال!شرونالتالثالفصل

يخالألمصلفيةدلاخاا

النبوىالطبوكتابالبخارىصحي!!فالطبكتابقرأتلقد

التالأحاديثبعضغيرشثاأنقلولما)كتبمنوغيرهماللذمبى

؟الوقاقبالطب7

اللهرسولأمرحص!نبأموركمأعمأنتم:يقولاللهرسولوكان

المحصولءلىالأثراسوألهكانمماصناعهأتلقيصاًالنخيللألايلقحيومة

ا:ديناكم(برأمورأعلمأنغ):وقالعنه:(ى!يهاالرجوعإلىذاكفدءاه

-:وم!لمعابهاللهعلىاللهرسولقال

:دواءو)4إلاداءيهزللماهلماأن-ا

أص!ابفاذادواءداءلكلا:قالأنهاكيءنجابرءنوروى

6(اللهوإذنبوئالدواءداءلمال
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ويهـفير!الطبتعلمءلىالمسلمننمحثالنبىأنعلىيدلوهذا

؟دواءلكلالعبرا!ادفىلالابر!ا!ى!ام

اكافعى:قاللقدو

ينلهفوكال!،ال!صقأنبكوالحرامالحلالبعدءلهالاأعلم

ووكلوه،العلمثلثضيعوا:ويقولالطبمنالمسلمونضيعشءلما

:والنصارىابركلودالى

بدنه:ل!قمهمهكر+ق-!

الحدبثالطبثهتولقد،بالبدنالنفسحعلاقةإلىإشارةوهى

01البدنيمرضالنفسىومرضت،النفسنطرضنالتىالهمومكزة

إضأَ:أجاء،

:ؤانطهلحوا!ادةا!9الداس،والحهمةالداءإ!تالمعدة-!

المعويةالأمراضمنكثسفىا&ببهىالمعدةأنوالحقبقة

مثكا.لمةوحدةوالحم!مالقلبوأمراضىالدموفقرالكبدوأمرا!ن

والسهرتباطمىالأعضاءسائرلهتداءىعضوموضإذا

الجسدتويحمومنالمعدةتريحالأكلفىالتقليلآىوالحممة

بمأمراضىمنبهيلممما

:ن11طبعوالعادة

صفاءازداد-سناكانفا!ا،امملا،ممرارهىالعادةلأن

لحكنهولاعلي!مفهـدأالجسدويصبح،سوءاازدادشأكانوان

إ؟ذ!!!
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والأفيونالحعثيششاربأوالخمركشارببصعوبةالاعنهاالتخلى

بمعنهاللاقلاعطويلةم!ةإلىمحتاجفإنه

استعمالإلىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأشارولقد-4

3المعدةويفتحالبلغمويذهـباللثةويشدالف!يطببلأنهاكالس!و

المل!ةإدام!4ل!يد

مثلالقلبوظائفلكللازمفهولل!مضرورىالطعامملح

وهوالتلقائيةوالحركاتوالاثارةا)ضرباتوانئظامالانقباض

ومحتوىمحتواهاءلىأساساتعتمدفكهـرب!هاالج!دخلابالجميعلازم

.ةوالبوتانمبومالصودبوممنبهاالمحسطالسائل

آساساتحتمدالمحركةال!صبيةفالمثمحنةالعصبيةللخلابالازموهو

وبستتبعالبوتاسبومو!روجالخليةداخلالصوديوموصولعلى

الملجنقععوإذا؟ةالأرادبةوغيرالإراديةالعضلاتانقباضذ!ث

أغ!اءالنتيجةونكونالدآضغطيه!ط،غ!رهأونزدتنئبجةالدمفى

ا؟ةلالببروبقلْعابمضعفْودوخةأيضأيوجدو،7دباروعرقاارأودو
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بنسبةويضعفَضيمردملتر01-5منالإن!مىانيففدوحين

ةدماعر15فةبىإذاالحباةوينهتهد.،فتهدما

:الطاعونعنحديث

سمعتمإذا:قالوليدمىديهاللهصلمااكيءنزيدبنأسامةعن

رونهاةنخرجوافلاب!اكنت!وإذاثدخاوهافلابارضبالطاءون

:الآنالمىحيةالمحاص/بهت!ومماهذاو

!!!

-86-

http://kotob.has.it



وأليعشرونال!أبعالفصلى

لمح!!طوْاألاجما

ل!تويفماا!!ا

:قاكوسلمعايهاللهصلىاللهرسولآن:الشريفالحديثفىجاء

ها،فممورملااإلبهاالقهبعثلبلةبصونآرواثنتانرالنطفةمرإذا!

؟"وعظامهاوجاودهاوبصرهاسمعهـاوخلق

والحملالأجنةعبمكتبآحدثفىجاءماالحديثهذاسبئ

:وهولا؟داي!ن:كتابئجاءإذوالولادة

-:آرضاًبالتحدويىيلىما63صفحةفىجاء

.:تكونتقدينالجه"!ا)متكونال!ادسنالأسبوعبعد

01إنهانشكلءلىا)نطفةبتصويرالمقصودهووهذا

مايل:الإونافيءنأرىبرنياردلسهلىكنابفىوجاء

مايلى:ظهرقديكونال!ادشالأسبوعفى

I-(4تكويهتمقدالجلدأنمعناهوذلك)الحواشأءضاء
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تتكونحنىالىتمرارفئالعضلاتحلهاتألبافتلتغ-3

المقصودهووهذا،العننوحولوالصدرالأطرانظفىتجمعاخ!ا

..اللحمبتكوين

ويظهر،العدسةوتفصل؟الشبكةألوانطمقاتتظ!ر-3

وهذا،للعننالثانةالوءائيةالطبقةأى،والشميمةالزجاجىالحسم

..البمرؤكولِنzافقصو

بحاويفهاوتعميقوالداخلةوالوسطىالخارجةالأذنتلتغ-4

..لىبسمعهاالمقصودهووهذا

غضرو!نسهيجإلأحولآافىأىا)تغضرفَفأظهورأول-5

سيبثربعد(بعظامهاالمقممودهووهذاأعظامإلىينموالذىوهو

ة.جمهامالكلسبو

أبحاثأحدثأحاديثدئ(سبققد)ا)كريمانبىايكونوبذلك

ا:الهوىعلىينطئلاأنهءلأيدلمماالأبمنةعدمفى

*ع!8
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الكت!مراجع
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!
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+

F

الكتابمراجع

الكربمالقواَن

الكريما!قراَنتفمسيرئاكنن!خب

الاسلامية(للمثئونالأعلئاجل!م!ا)

الهسعئةمن41!نتضب

الاسلامية(للئحثونا،علىالمجلسا

والطبا،دمملام

(iباشاالعزيزلدكتوهـعبد)اسماعيل

لطبا؟نآلفرا

محمدوصفى(الد!"ر)

وا"،سلاما!الببين

الغزالى(حامدالدكتور)

الاسلام!الالبعلوممن

القراغونى(عاطفالدكتور)

امريمالقوآنفىواللواءاءالغت

(مهرانالدينجمالالدكتور)

صابر(حفنىالعظبمعبدوالدكتو!)

للايمانيلعثوالعلم

(موريسونجمىكريس!اْلدكتو!)

الفلكىصالحعحمودا،ستاذ:نرجمة

الباقورىحسنأحمدالشيخ:تقديم
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الو،دةواواال!ملالأجئةعلوم!

هولاند(والدكتورايدنالدكتور)

المقادناتشريحا!

(دريا!دليسلىالدكتور)

والعلمالقرآن!

(سليمانمحمودأحمدإ،ستاذ)

الصذيهالقيملابنالنبوىالطب!

القلعجى(ابنالمعطىالدكتور:تحقيؤ)
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gment layers. Lens"3+&أ Optic cup shows nervous

elon !gating lens fibres. Choroid fissureثم؟الأloses cavity

closes. Vitreous body appears. This means the for

,orationof vision

.4,Modelling of external ear, middle ear, & internal ear

.theformation of hearing+كمععه!كظ

.5.First appearance of chondrification centres

This denotes the appearance of cartilage cells, in

.whichcalcium is deposited to form bones

.Thismeans bone formation

!2-4
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SقيTFA AFTER 42 NIGHول+

no؟ن"(( dولThe Medical Miracles in Prophet's Tradi

;TheApostle (Peace be on him) said in a tradition

is in uterus, God sends3ثا!If 42 nights passed while the o

an angle to picture it, creates its hearing, vision, skin

.nesحم!4!ق

ه!،لا*ع!ه

،(graنن)This tradition was said since 8014 years of

was!+زيط،3لأاه5لأ! verfied in the last books of miwfey

mbryology!كه!مwas verified in the last book of midwifery

63,and by (Eden & Holland), Page

After the sixth week the features of the embryo are

.created

This means that the picture of the embryo had

the picture of human being. In (Developmentalس!لاحه!ء

itionPageةف+an atomy by Leslie Brainerd Arey. Sixth

601.!ح!5. We find the foll

:appearshtxون!!week the followولس!طماحملْحهtA

.1-Sense organs appear. This means that the skin for

,mationis complete

ntinuous column spreading5صMyotomes fou *4 nt.!ك

-ventral.Muscle segmentation largely lost and assu

ive musclesففعكحهfo.finalshapes of relations!!ف
,limbsand head well represented,س!كلعم!ه

-47--
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Explanation

sease is the primary cause for many4دThe stomach

intestinal-ثمنةرله!ول diseases, liver diseases, aneamia, and

,easesetc

,Thebody is a complete unit, if any organ is diseased

,otherorgans of the body are affected by fever and pain

ng relieves the stomach, hence it relieves all+!أ،كم

,thebody

ant"!!حول Tooh!4(ل(

The!م!لمولثلأgiا"!- Prophet advised the moslems to use i

ution because it cleans the teeth & the mouth and

-preventsdecayed matters from swallowing and reach

.the stomachحأ!

(5 Salt (sodium chloride) is a principal element infood)

-Modernmedicine approved that sod. chloride is essen

,forthe blood and bodyلمم!نما

n(6فعنهةول،5 Plague)

t plague in anyباf you hear aboْأ)The Prophet said

rs ، n the land in whiebباland, do not enter it. If it occ

,(youare do nt get out of it

ta yفة!كهntres n!طمحThe, most recent Wo3 rld Healt

conditionsfollowsةهت. this tradit

-46*-
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؟لطبالمت!لقه4الئبوبرا،حاديت

d to MedicineثأProphet'5 Traditiogs relat

The(7)هولللآهولظ Prophet (Peace be on him) aid

rdered thatنmore about the world' s matters) when he

palm trees should not be fertilised artificially and the

.resulted products was very bad

There are some traditions about medicine like the

:following

orص!thout medic1.نثاأ God has not brought disease

it for ,.ti the !p tient willطneآEvery disease has medic

.od!ثbe cured by order of

This means that the Prophet urges the moslems to

-learnmedicine and asks them to search for curing dis

.ض!كح!5
"!-be afected by+!للbodyف!ول,muchحكلتداWhoء.

.Thisshows the relation between psychology and body

Much thinking causes psycho-pat ology- and then

-turns to be real patholoyy of the organ such as gas

3؟اص!ا،ممهءللثغ!طم!.ى!-!!ه

site of!!3.طيم!!ها!طهـ

!nfectionaآ-thebeat treatment for gastroْ3!هأ!حفمأ

!!.
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It is the basis for the light in ! dustries ! nd the

.supportfor cvilisation

It has different benefits for living organisms. It

-enters into the fo 8!ation of chlorophyl. It is the princi

-palsubstance in photosynthesis by which the plants res

.protoplasmلهضفا،!pire and form the

lس!.كه bodi!لم!كنع!ص.Throughwhich it enters the human

-Itenters in cimposing nuclear protein (chromatin subs

cell. It is present in the liquids of theز3!يهآtance) n the l

body with other elements. It is one of the composers of

,haemoglobin

.rtainrole in basal metabolic nateعIt has c

Itis,أءحلاولأ3 present in the liver, spleen, kidney

and red bone narrow. The body' needs suitable quantity

.ofiron in the formed from its different sources. If it de

eases andطة!creases the person is exposed to may-

.mostimportant of all is anaemia

-44-

http://kotob.has.it



الع!ك!د

5 Nكلأ

لمريى؟31حتابى*ف!وقكلالى?ج!أدْداللهقيال

قحأا4!فوَضصدبدعاكر!ات4بذَبد!؟تاذ!إذرآ-و)ا

4بآالحىديدمىتررة)

!"لط"أألمف

)!5

(Sur+ (Al Hadid) (Iron

Comment

We have brought down iron wherein there is

,for mankind3حه esu4great،!+"ث might and

own in factك!مطof seven elementشأonخIron i

,tobe used for man tor*" lankind

.ury, Cupper, lead, and Ironبمar! gold, Silver, mer!لTh !e

.Itis the most spread element in nature

Itك! is present as oxides, sul، urate, Carbonate

.cate.Pure iron is present in pure condition in meter3فلأ

The verse deotes that Iron is strong, & gives benefit

.itiesا*)ءس! Its ingots hasفلاto people. It has special qu

ng-ن!كه!م! heat, rust, elأth different grades oppos!كلا!ح!qualiti

,city, pelting

It a.ccpts in agretism. It is the best element in war

.weapons

--43
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أفىوفتدأ!النلوران

&SEYEGك!ث!ه*8"،كاROMثمث!*2

الكريمةكتابهفىوؤممالى4سىحاذقالِاللّة

الَبْكَيَش!وونرَأَ!شَ"مْالْ!وفطجَاءَؤاذَا"

.1(اْحممَوتَامِنَءَر*4!!ثَبُكْىكَاذذِىأَعْبُتُ!مْتَدُورُ

(91"اقيالأَحزافيسورة)

94(TheClans)!33؟!مكلط!لSura

(gof their help to you (BeleversاحBeingSpr7

fear comes then thou you will؟But when the

g to yon with rolling eyes like5!ظsee them lo

.one)who faints intodeath)
(-أول-لا،،!لأور91)

+*ولم!

the،!طن!c reality conceكظdenotes a scien+ولول

movementofات! orbital muscles at tJhe approach of deat

.andtime of fear

;Theperson loses consciousness after extreme fear

3aryمعلامهْ centres at th5 mid-brainaامhencethe involunt

.looklike those near death

are dilated nd!ا!s orbital muscles act; pupi!ن

,fixeduntil he dies
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Life and )Ieatli

Theشهlص!فيول4أstحط circle of life and death is a mira

,itselfحخاsecret of li

circleخ!-اه of life is as!لأن!زprinciple features!!

inorganic+زر+deضlowlowing water + Carbon Dio

5ophyl ofءd are changed by sun power chloبمsalt+ induc

3 cteria into organic!حgreen plants and special kinds f

materialswhich؟نلالةا!ل! are the basis of life in plantd

-Theother circle of death turns back the organic mate

kinds*كمنا، of metabo!لا!أ!ثاحال!م,rialsto death as peaces

.and respiration

When the man dies, his body under goes chemical

and bacterial analysis unhlitispare in organic marterials

.sutableto share in another circle o life

Allah create life from death and death from life

in every second of life and this occurs in the presence

of seeds of plant as an example in which God has put the

.secretof life
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ا!عىمقالميتواضراجالميتكلنالعىا!راج

FROM&ل!+، THE DEATس!سك!*سمأ
DEADFROM**!ث0ص! THEI

الكربم:كقابى"فىوتعالىسهبىحانهاللهفىال

فِىالشهارَوَتَولِص!انف!ارِا-نماالقيْإ-،ذوإِت"

الْحَيِّتَوَتخرِفيأْصَيَتِاكلِنَاث!ىشَذخرِحيُمالذَ-كِ

.1(حِسَابٍبِىكصرِدَتمارو!شَوَؤَسزقا)!"ن

42الآب) vرانآلس!ورة?)

27(TheFamily ofImran)3أ-له-ول!"د!أSura

Thouلا* causes the night to pass into the d

and the day to pass into the night and thou

brings forth the living from the dead and

the dead from the living and gives sustenauce

to.صأحلاسأ! whom you- choose without

271Aal Emran

+لالم!ه

The living person eats dead materials l8 ke vegetabl s

and meat. It is changed by the power of the creator to

,specialsubstances as that presented in the human body

Dead materials ae excreted from the living body as

.etcاعللأ,e sweat, mحألهثا

takes the*م!دط!This happens also in the plant

different dead salts from the ground to grow ann flourish

.andbe living

--04
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NT!ل!ا

The-5أع bee assimilates the juice of various kinds of

within its body the honey8!كمwers and fruits. It fo

whichكح!! it stores in its cells of wax. The different

-offood from which it makes its honey give different co

،!rkbrown, light oح!كيزlours to the honey. .e .g it

,yellowحم!* white and so on. The taste and flavour also

ious as in the case of heather honey, the honey formed

from scented flowers and so on. As food it is sweet and

whole some, and it is used in medical treatmest The

honey&!فى . bbee is formed of big quantity of glucose

.avuloseء*!!!ء It is simplect and ligutest sugars n

ease!لآحز and given byكمنةGlucose is useful in many

.mouthand enemia as a general tonic.فماهكمه

It38!ص.olocamiaطع!,isgiven against ureasnia8ق

!!n ,B complex whith is utfoي+4ف!لهم!ماcontains big quanti

.fulfor nervous system

-93-
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الئع!عمسل

91BEEIS HONEY

كلِقاذَ!ضِذِىأَنِال!ءْلِإلىَرَبئَلمثَوَأَوْحيَشماإ)

نَيَضب!"شوَمِي!اإ+سجَرِأوَهـنطوا:-ولِل!بَاا

ذإلَ!رَبَإثِشه-ل3َىفَاسْلُاتِالثَصَرَعُلم!كِلل!غَلِىصَم

شهِفَاء4ٌفِبإْوَائهُأَضَضْتَلإِفابمهرَبُىظوذِ!امِنبَعونرُبمَ

نأ.يَتَفَكَّرونَءلِّوروْم4ًلأَبَذَاكِفىإِن،ذَالنالِس

لفحلى(اذ!!ور-86،96لآب!ا)

96-68(TheBee)*16لط!ة Al3ه!

16The Bee

bee to build its cells68.بم And Thy Lord inspired th

in.كمعغم!ا moun

.96 Then to eat of all fruits and follow the ways of

Lord. Made smooth for you. There comes from

from their bellies drink of varying colours wherein is

healing ،or man kind. Lo. herin is indeed a

.protentfor people who reflect

-38-
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ابرطبالبالح

ع+وللأ!م!+،؟)ر183

ال!سريم:4حتابىفىذ*الىاللّهقال

أتخذ4إكابِىجِأإِلَبْلمثِوَش!زى":4الآبن!لأ

-".!فِيًارُطَبًاعَلَبْكِؤ-ماةط

(ه.رب!!مورة25الىلآبقي)

(Sura91 Maryem (Mary

shake trunk of the palm treeبمAnd th

ard You and ripe dates will fall downجا!otowه

35!ا!

+ل!أ(-)25

Nس!ل!اله5+

It is admitted that the ripe dates contain the princiF

pal food element in an easily digestible concentrated

-from,and hence it is suitable for the women after de

.livery

-37-
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ال!صيم:4حتابىنما،وذ*إلى4سبحاؤاللّه!!ال

يَ!ثِىءنوحكِض"مْمَاءَمقدَاو*ءَلط-رَقَوالله"

كلقوَمِيون!ئمرِجْلَ-نِءَلممابَ!عةِ!!ق5تكَمْوَهبَطنِهِءَلَي

.((خ!ًأَشْءَلمابَ!ثِحمى

(النورسورذ404ال!يى)

l from water. Some of!حا-ق!مAllah created every

5nط(!them creep on their bellies like reptiles, some

two legs like human beings and others walk o+ four legs

.alsand quadrupedsسهlike ma

Elأع!مg+ط5 (-5* T

-36-
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ةا(حمَمَاَد!عأْءغلىالْمَاءَروِنَوَجَةَلمْتَاز)

(ءالأَنىم!ال!ورة.43الآب)

.Wehave created everything living from water

38!3 )The prophets) Navnber3ول

ل!هلاثث!ول+

This is a Statement of the Koran that all life is

reated from water. The presence of water precludes!ش

,theexistence of oxpgen and hydrogen in atmosphere

,whichare pre- requisites for the sustenance oflife-
These two form the bases of biochemistry of life and

-ryfor its develop!حall the essential ingredients nec

.ment

of07ه/ءmple contains!!صحThe human body for

water from its weight. Water is more necessary for the

body than food. Man can live 06 days without food; but

.ivemore than 3(-)01 days without waterفاhe cannot

ation8!ع!foWater is the basic material in the fo

fluid, secretion mulfiple of!3لحع-blood,lymph, cerebro

5nucoidكي! secretiس,liva,bileفأthe body as urine. sweat, sa

,andsyrovial fluid

of water from one body; he!وربرthe man loses!ث-

dنة!- to the danger of death. It helps the5س!كمwill be exp

solution of the food materials after their digestion so

ssolutes the organic0نةthat they can be absorbed. It als

.elementsin urine and sweat

ence we can say that water is the most importantثو

3redient in thebody!أ

-85-
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ا!نباتوالماء

16PLANT!ول*ولك!!ل

ءْ!ال!ربمكتاد4فىوذحالىنهمبحانهاللّهل!إص"

يِهِقَأَخْرَجْنَا5مَاالسمشَإءكلِنَكَأَضاذَذِ!وَ!وَ"

نَحْرِجخضِرا5ِ.ئةَ%خضرَخنَاق2َلاىْكَلىنَبَاتَ

((ضعرَاكبًاخثانه5

،آالاَنعال!ورة499الآد)

99(am(The Cattleث!ةSara 6 l n

It is he who sends down rain from the sky. With

ng forth vegetations of all kinds. From some weؤ!w! brح

!-crops out of which we bring grain heءproduce green

.pedup at harvest

om،!ك!

-o!مThis verse denotes what the plant physiology

ved that when water gets down from the sky, the seeds

of the plant sprouts as an embryo from the stage of

stage of stagnation to that of activity. The plant has

.root,stem, leaves and fruits

http://kotob.has.it



at.!+ث!+!ز itئحمأchemical analysis of a plant shows

ontains a great many elements. Carbon, hydrogenن!؟اكا

phorous a+ dgenerally،عoxygen, Nitrogen, Sulpher, phos

,chlorineamong low metals

.lsءماPot. Calc 1 um, Manganese and iron a among me

,aluminiumare also present besides copper!جم,Selicon

iodine. All these substances with the!جnc, Bromide3أ

some cases are derived from theثأر،on!جم!!مexception of

soil.!ف!ة and are taken up in dilute solutions by the root h

.rbondioxide is derived from air by leaves!ل

By many chemical processes in the plant the fruit

,nformed from air & soilأ
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اللي!ن

!س!ا

66(aid(The!لةثeeBSura 16 Al

كِل-!تممْهقىِ.-نم!لَ!-رَغُالأَذْهَامفِىلَ!3اطوَاأ)

."رِلمه!ارِبِبلتلصَاذِ*!فيَنَاوَدَم-ثؤَرْبَثقِءِل!بطوذِ؟فِى

ات!صلى(ا!.يورة66الاَيىلآ

ttle there is a lesson forضاAnd Lo ! in the ca

you. We give you to drink of that which is in

their bellies, from betwixt the refuse and

to drinkا!the blood, pure milk palatable

661Sura (the Bee

ommentئما

and Verity in cettle too

withinغYou will find an istructive sign from what i

their bodies. Between esetretions and 'blood. We produce

milk for you, to drink, pure and agreable to those who

milk from the cettle as a result ofكلعه*ثةdrink it. you

,digestingfood by the alimentary cereal

are carried to the livenاThe prpducts of digestion

where they are changed to suitable products fit for the

venous blood where it goes to the heart and lungs, and

pushed to arteries from which it goes to all the organs

sكماكمة!ةأ! to the cattle breasts where i!!؟عofthe body.t

.ngنكللألأ3لةsecrete pure milk agreable for

-3كى-
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,canalto the urethra of the indulgent person. Moreover

-itwill cause urethritis that followed by prostatis vesi

aryفهكمه. and sexual complicaح!لهلاculitis and all the

If the person is accustomed to such unlawful need

-keman. He may adapt the nest eraفا-hewill be feminine

.elkind of behaviour to conceal his inferiority complex

.A .I.DS

It is one of the most dangerous diseases in the world

,asplague, cholera, small-Pox, Yellow fever etc

It spreads between the sodornists who are away

from the natural course of marriage between the man

.andwoman

It is discovered also that the disease spreads by

ected.!+فا!ا blood, Spermatozoa andقهأ-

The man loses his immunity against microbes, viruses

and general weakness, enlarged lymph glands, inflamed

.troublethat ends his life3*،ول!8وللاskin, mouth and pul

When the virus of .A.I .D S reaches blood, it attacks

certain white blood corpuscles called .T Cell. It increases

-inthousands of viruses inside the cell, destroys the cor

puscles and gets out to attack thousands of cells that

and-!أول microbes by it!كfrom viruseآprotect the body

.munity apparatus

8ب1-
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JAPI
14SODMY

؟مالكرب4ك!ابىفىوتعالى4سبحاذاللهقال

وَتذزونَ،الطَلَ!بنًمِنَالذحْرَانَأَتَأدونَ"

قَوْئمأَذْتماوَلْ،ازوَاصعُكَ!ثمَب!،لَيضلَقَمَا

(2الثمعرالهـمورة4016،166الأب).ا(عَادوْن

Sodomy

165.What of all beings do you come into males

166 And leave the wives of your Lord created for

you.Nayالع. ! you are forward fol

166-165(El Shoara)

+لاثم!ل!

-5 al and!له!ybSodomy is sexual crime which is i

end by!للdegraded. If it prevails itكمزwhich humanity

the destruction of marriage and destruction of human

.beingson earth

The diseases carried by rape are the same as these

carried by sodomy, (syphilis gonorrhea, and soft chancre

(.iseasesلآare the commenest

-Thesodonist's anal spbiscter will be unable to con

trot defecation. Microbes will be carried from the anal

-08-
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,theman touches the lady during mensuruation!ث
he is surely infected by the menstrual fluid mentioned

-above.The micro- organisms will infect the penis ure

.ry tracts3*!عث!أا hrea. Prostate and ur

-9-2
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العيض

MENSTRAUTION

:الكريىم"كتابفىودحالمما.ببحانهاللهقالَ

أَذىكر!رَؤاتالْهجِبفِلىءَقِوَبَسْأَو!هـزَلمثَ"

-تالفؤَ!رَبُىوحيُنلاَ)روَ!بمِ-ءلىانِمماالفمصَماءَا"اعْىنرلو

(البتم!رةلىورة4222لأيىا)."ندجمىا-رْ

Menstruatظ!!

222(ur62 Al Bagara (The crowلآ
-ruaُكأensد+ng Women's!ذثThey ask you concer

eep away from women!َطon. It is harmful. So!زس

t+ uch periods and do not approach themuntilاa

.theyare clean and had purified themselves

+*!لام!

Menstruation is composed of fluid that contains

,leftin the bodyا-ثأu"؟!ثةpoisonous materials which are

0uai levels؟It is harmful to both men and women on e

9Theء3- harm is spiritual and materialistic. The uterine

-selsare dilated, open during menstruation and are expos

-xtureof degenera!؟ثنهstrual fluid is5!كمed to infection. M

ted mucous membrane, blood, gladular secretions and

.many bacteria

-28-
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المطلقات

DIVORCED WOMEN

الكريبم:4كتإبىفىوتعالىِسبحاذ"اللّهقال

1(قَروء4َقَلإؤبىَ،زفىُسِ!نق3يَتَرَبَّصْالْهدصَائقَاتطَوَ"

(3البتحرسورة228ةالإ)

Women who are divorced shall wait keeping them

،selves apart three monthly courses

228(-The cow)

ل!+حمم!أه

,Divorcedwomen should wait three lunar months

In this period the embryo grows, his external

al layer of4!هlayer is completely fused with the inte

the whole uterus. There is a vacant place for blood to

01"drop in this period (first three month

Ifكأ the blood gets down after three months)) "t

"؟ط!5*.

،-27-
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أثث!كلىتحملىوهاملالع

AT THE FENALE BEARS*!عPREGNANCY AND

مالكربكفاد4فىونعالمماسبحانهالئهقال

الأَرْحَامُتَ!غِبفلىوَهَ،أُذكأكاكلاتَحْهِل5َد*إ-االلّهُ"

.بِ!قْدَارٍعِفذَهُحشأْءَوحُلؤَزْدَادوَ!!

الرعد(سمورة48الإ)

8(Sura13 Al Raad (Thunder

Allah knows that which every female bears

3 which the womb hides andول!!taht،and

whichكمأ!ذ3 grow and everything from

balanced in the right way

8(-El 4! - TheThunder)

+لالع!!م!

Allah knows what the female bears in her uterus

as an embryo. He knows the condition of the uterus

from the time the sperm has been hidden in, to the time

it containsل!!لاat which it grahully grows day by day

.delivered5!سa nrob-lluf child, ready t

God has balanced everything whether it i* big or

3.للم!ص

-26-
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الوضاعة

SUCKLING.

.بماحَراحتابهفى؟-تعالمأ4ذبحاألقهلقا

لصَنكللَبنِكَابنِحى!لَ!ل!لادَوأَضم!نبرنتاوِدَا)وَا""

(2س3الاًبلآا)قيرةسورة)"ارضَ*اعةَايتِمَأَنْآرَاد

hildren for twoشأMothers will suckle their

years for those who wish to complete their

.suckling

2332()Al Bagara) (The CowفىSurحأ-

t05!!ولس

The mother is charged to suckle her child as her

own duty for the benefit of her child and her benefit at

.thesame time

Suekling is essential for the contraction of the

.ebefore pregnancy3!سكit reaches its normalلنمأملاuterus

Uterineحأ contractions during st !5 bleeding

uterine arterioles and venules after the separation of

.placenta

ion of the mothergnilكاtahtstops menstruatكلح!ول
-soothes,relieves the Sexual organs, prevents uterine con

gestion.!لغ!ووم! and contracts

is dueكم!لعالهاIt is found that that 4/3 of enlarged

,tothe neglect of mothere to suckle their children

ng is gradual. It is possible tcحنعمةdical we*!س!Te

prevent the infant from suckling if his health helps

him. If his health is bad and the external food is not

revent the infant from suckling if his health helps

weakness, suckling shoulh continue two years. Hence he

can endure any complications after food and can

dispenseيفithhismothers'.طلغ!أ

--25
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If the blood is taken from a diseased animal and

drunk. the disaster becomes worse. If the animal dies

a reult of senility, the har + of eating its flesh is the؟لا

.sameas that of the dead

1+ertaناth degeneration of aأsw!حلأSenility be

s spread all over theأwed by another until itشorgan, follo

body. In such cases it is considered that the persons are

tegrated diseased organsلأعآ!eating dis

emia Solver."!*غThe swine (pig) is usually infected by

Coli. It is the only * nimal which isز4أ!لاand Balant

o the humanلم!خح!ا3شاdeirinfected by Trichinella which

enerallyءeating pork' s meat. Tr ! chinella causesلاbeingsb

toxic effects and severe diarrhea- like cholera and end by

death. The diseased pork's meat cannot be sterilised

asily either by roasting or boiling. The meat must beبم

i!ء؟، Ifحيمح:boiledfor not less than half an hour to be pur

infection is grave, the meat is unfit for nutrition even

after purification, because the animal is in general

,toxicity

-4-2
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الخنؤيوو!عموال!ما؟بمن!ت!ريم

ARRIO *, BLOODئهORBIDDING8أ

*!ث!+كمكط!ل!3

الْخِنزِيرِوَلَحْمَوالذَمَإْ!يْتَةَاعَليْكُمُحَرمَ"إِؤ!ا

عَادوَلاَيرَبَاغأضْهعلُرؤَ!نِاللهِلِغَيْرِبِهأهِلوَمَا

(البقرةسورة173الاَد")."عَاليْهِإثْمَ!فَ*

173(Sura2 la Bagara (The Cow
He has forbidden you only carrion blood

and-5!أ swine flesh and that which has been

.of)any other than Allahص!ص!!هlated to (th

driven by necessity neither5كهأBut he wh

craving nor transgressing, it is no sin for

ng merciful. The Cowأل!ط!Allahis forg!فط.م!.

.173(

!MCم!أ!+

e flesh and bloodحآIt is forbidden to eat carrion, sw

sease or " enility. Ifتresult ofس!!ك!لع!ن!أ!س!44كحة

itلا!أ+*!+!مك!! undoubtedlحكم!كعنة،a result of!س!فة3كit

atural-!ه! products, whichحا!حثاeraص!ف!4!دdeath to

person even after sterilisation by thelufعون!to thev

xic productsهما!highest degrees of temperature. These

aكمأe death of living beings. Bloodولmay lead 5o

liquid that is composed of red blood corpuscles and

erent glands andثنةmaterials whhh are secreted by

,kidneys.Some of these materils are useful to the body
they are not secretedثاers are harmfulفىلهاه

-ثس!-
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5coma*كملا with steroto!كح.cation. In extremeضin into

breathing and dilated pupils and even death may take

ط!3..ه!

If alcohol is constantly taken, the person may have

various effects. Thus it may produce sclerosis and fibroid

ssues.It)8ح predisposes (for instanceحظchanges in the

critical degeneration, granular kidney and cirrohsis of

ثاكاع8

system and may5!لاIt has a varied effect on the nerv

give rise to tremors, changed mental state, such as loss

rongكأof memory, loss of all of all sense of right and

000000.andfinally Dementia

.Peripheralneuritis is not uncommon feature

Deleriumأ،م! tre !mens may also occur.tsetni-ortsaG

disturbances may occur in the form of gastric ulcer or

.teritis5-!ثي!hronic gastr!ش

Alcoholic commerce benefits the merchant but the

efits are nothing by the side of the harm doneيم+سطot

.people accustomed to alcoholism!حث!ص

FOهـس)ول+93+5!م!،

.Thegambler feels happy on account of his nerves

lost inلأ!many games maثأ+The profit that he gains

done!حbankruptcy. Hence the hفيplay resulting

.tothe people is far greater than the benefit of the ow

.nersof gambling houses on the temporary profit

-22-
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ائهسوواليخ!ر

HANCEإALCOHOLAND GAMES O+ C

ال!ريم:إب"كتئوتعالم!تمبحانهالله5خال

الني!صَاؤلأصسرِأْ!خصْهـوَااغراِوحمْمألرؤَلمث"

.1(ذفمِهِ!!نق5أحبَردخهمَاإِوَلى+لِإ:!!شَاؤِعوَفيعببذبمإِ

الب!رهّ(سورة4921الآو)

921(alBagara (The CowبرSura

questio3 you about drinks of alcohol؟The

and games of chance. Say : In both there is

great sin and some utility for men, but their

their usefulness, andلهعةث!م!sin is greater

of them is greater than their usefulness and

:they ask You what they ought to spend. Say

Thus Allah maesحه.That which is superfluou

plain to you (his) revelations that happy you

,may reflect

921The.)9!لا2 cow)

COMMENT

ALCOHOفالأل!D!ولثكمك!ا،O!8ل!5!م!

iveم! som!وليمعa!أهولمDrinking alcohol and playing games

occasional benefits as there is great sin in tackling them

l happy. If he!ِش8)ا3حlittle alcoholكمكلعأperson who drبمTh+

drinks much there will be an acute alcoholism resulting

-2د-
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anatomy (embryology) has provedأ!طDevelopmen

that the testes are formed from a small part at the lower

.poleof the kidneys at the person's back

They remain below the kidneys until the last months

ke theirكاn the mother's abdomen. Theyأof pregnancy

-atdeliبم؟3كاnormal posi13أ+؟way to the scrotini which

ter. Theقاometimes the descent of tesis becomes+.كطve

bdomen and!لهd while his tests !are in theءchild is deliver

-so is called undescended testicles

The ovaris are also formed below the reins in the

female sex and get down by the side of the Fallopian

.tubesand uterus

whom God؟The verse saying "Am I not your Lord

s meansف!فى3.،فيmade the seeds testify of themselves

that God has spoken to the children of Adam while they

i+4dء!(+ atom- like, and that theyknowءةلare seed

شاح!5!!م!3

resulted from the cells growيمThese seeds thathavأئ

and grow from spermatozoa + ova to form zygote which

Continuously grows until it reaches the shape of human

being

-pictureof the person and con!!احم(This cell is

tains all his characteristics and all what he could inherit

".fromhis ancestors

-02-
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اَدمبنىلعنأخذ!بكوإذا

ذريتهمظهورهممق

SEEDSلاثبمل!!ول OF CHILD،!سك

ADAMف3 FROM THEIR RE

الكردمةك!ابى"فىوتعالىنهسبحااللّهقال

ظفورِحر3ِمِنآدَمَبَتِتمِنْرَرلمثَأَ-ءذَوَاذْ!)

؟3بِرَبَغأَلمَ!هتأَذْ!ئسِهـبمْءَلمَاوَأَش!مهَدَفكلْذرّيتَهُمْ

كَتااتاالْؤِبَاهَة-وْمَتَقَووواأَلتَشَهِذنَا،دد:قَانَوا

(افالأَعرسورةا72"الإ)."-طوإِيِنَهَا:اعَنْ

172(Sura7'a-la naf (The Herghts

And remember when thy Lord brought forth

fr،ه!غم!* !5 the childen of Adam from their

of themع!!اtheir seed and made them

5ing+ثطم!؟! Am I not y!!خ,selves

Thislest)!ك!ثظThey said : Ye verify we tes

should say at the day of resurrection. Lo, of

.thi+ we are unaware

+!ع!ي!د!
This verse admits that God has taken the seeds of

ildrenكمعن!.)،!( of Adam from their rفطع

-*9-
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Different explanations about the Nutfa bave been

at-ممكهم!ل!ه it is notول!عألأ!eraised and say

s (are youأThe verses : which is translated like th

denotes that it is؟(atedout of semenثللاnot a drop ejac

5theس!!لم!.!لثاه spermatozon that moves t

from the!!كلع(e clot (hanged clotكلنا-leech!!س

,nerwall of theuterusطعا9أعطtime of attachment o

-80-
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ل!!لاه"فى"لاثمك!أ

etنظecies out ofطلاind from a!كلWe have created ma

8rth from all the different dust elements. Then we have!ح

he world by fertilisation of the ovum5ولbrought you t

hcihwيaozotais excreted from the ovary) by thesper8)
-producedin the testes and ejaculated through the ure

.thra

5Th!لمل!!ة zygote formed as a result of fertilisat

ke clot which isكلغا-inrepeated divisions until it is leech

,chedto the inner wall of the uterus!هأح

a flesh. In theكدأس!كلزأIt grows and grows until it

embryo there are three layers (ecto- derum) (mesoderum

and endo- derum). The mesoderunlal fells divides to form

.originalcells of cartilage and musclesثاth

The cartilage cells spread in the different directions

,orthe body as found in mankind (skull, upper limb

vertebralلأ،!تاك!.*4ولكمإىح!سكحلاس! column, pelvis and lower

cellsكا are present by the side of cartilage cells, ! which begi

.tobe ialcified and to be changed into bones

When all the muscles cover the bones all over the

,body!ولص the person appears in new shape and be

.bestprop +5 tion

-7!ل!-
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المخعنل!ةألتو(بدف!ا!مرم!ن4اللظئ

والعل!قةالئطفة

NTS9ئبمالبهلأCREATION FRAM DUSTEL

AND FERTILISATION

:3يربإ413تاب"فىوذ*الىدر--إنهاللّهقال

،!"إلألَةرَوقطِبتٍمِنْالإفمانَخَلَقْنَا"وَلَ!دْ

الفّطْكَةَخًلقْنَماقَثمَ،ةرِ-نةَرَاليفىِقطفَةً-مَلْنَادُثئمَ

إْروفْسةَلآَاقَ-لْتحَنَاصُضْغَةَال!لَقَةَفَصلَؤْنَاعَلَقَة

-لْفًأَنْثَ"أذادفمَلَ-15ال!ظَامَسَوْنَا3ؤَ،اروأعِضَا

."اح!الِقِبنَاأَحْسَناللّهُ"تَبَارَكً،آتَرَ:

12،13،41الأيالتالمؤمخونلدمورة)

14/13/12(Sura23 (The beeluvers

from a prodect of12،!ع!ا Verily we created

.wetearth

as a drop of seed in a safe!13!رث Then placed

-lodging;the dot, a little lomp, then fleshion

ed- it the little lump, bones, then clothed the

-fleshand then produced it as an3ولزرbones

ther creation, so blessed be Allah the best

!creator

د-6ت
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,ageof evolutionحاThe embryo grows and in any s

abortion may occur as a result of fact +5 affecting the

,uterus

If the embryo continues to rest for the appointed

eم! body and the utersaاطثلا،)كهarmont0ح!لهلاlأفى!+-time

.madefit for the delivery of the child

g to discover the factors that areح!*؟كحأScience

-.actingin delivery

You are brought as infants, and are given the

heالظ!.+trenخهpower of growth until you attain your full

grows!ئnt suckles first from his mother' s breast nكلعأ!!

until he can eat natural food; then he grows rntil puberty

hood in which condition the person 9i!طعand lastly to

.lyand mental healthلنةin full bo

At any age, the person may die by the order of

.atural yawAllah!ع!ول by any way of death in natural or

Some may be brought back to the most objection of

اife(ytفلنهص!ة)

of3!طفin the bكح!!يث!مةحمث!مخههthiro- Sclerotic!ث+

e ehild and knowsءكلأطعاthe eldect person so he will be l

power.!حأكلعغطعأ ofء،لماnothing because he haslost,

فى--5
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After the ovum has been fertilised, it enters a stout

-ateda phase of reس!يمأ3نحأفعاresting phase, but soon ther

peated divisions known as cleavage or segmentation. It

sized cells that are divided into eight-العلendsin four equ

ny cells to beimplanted5لا!ث!مcells which are sub- divided

.tothe uterus

:of cells5كدsub- divisi!نع!There are two

(1 The embryonic or undifferentiated cells whichare)
itedف!نلعلاhtworgcharacterised by their power of

ion of the!فم!حeerhtand reproduction until the fo

-endo!عللا،حمة4 der,8لا!layers ( ecto- de!!لاهـص!

0(meso-derum

4 as cellsلا!fo5fferentiated cell layers are f2)ثأ )D

ayers (ecto - endo- meso- derunnل!هـ!!ط!the three

to take special characters and to form!لز!دك!They

ngs of the definitive structures of theeht!فع!ث*bei

to form5كمأadult; and the first change they underg

,thefully differentiated cells

It is suggested by some researchers that the stray

embryonic undifferentiated cells may persist as cell- nests

in the midst of the differentiated cells of adult organs

and that they lie dormant until at a later period of life

robecome!قmulus-س!، active in response to some sس!طأ،

ofطاهعمشه! cancer5!منعه on and from the be iفta

.whichdestroys any structure of the body

-44-
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-alittle lump of flesh differentiated and undif

ferentiated. Then we may make it clear for

nnفىyou. And we cause what we will to rem

-thewombs for an appointed time and after

+4, we bring you forth as infants,*!ءثneht

-ireذgive you growth) that you attain your)

ngth. And among you there is he who is

brought back to the old age, so that after

11!aught, and thou!كknowledge he know

Mohammed) sees the earth barren, butwhen)
on, it does thrill!جter therةwe send down w

and swell and put forth every lovely kind of

growth

5:PILGRIMAGE)-

+لالهع!أه!

Allah created Adam from dust by his order The

rest of mankind are created as a result of fertilisation

ovuuu. It!صand the femal8!م!35ح!between the male spe

-getsdown to the uterus and to be atاهـهصاهـه!e35ك!دطا

-islike masticaعلأtached to it. It grows and grows until

.ted flesh. There are three membranes around it

9.-is developing, the extra5فعس!ف!أmby!سWhile the

embryonic structures which are concerned with protec

tion and nutrition of the embryo are being formed. They

-artthe ammoin, the yolk, sac, the ohrion and the pla

centa

فى--3
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ترابهنالخلق

CREATION FROM DUST

الكردم:4ح!تابىفىونعالىلدبحاذ"الثهقال

الْبَررْطث،؟نَرَيىْمبفِىغَتْ-بمْإِنْاثاسلى،اأَيى!ايَا"

عَلَؤَ"!قئىاَئطْفَةهِنذ،اتَرًابٍكأ5ِْظًقيْنَاحمؤَإِنا

وَزَقىِر،ليه!ثملن!بثدتَمُخَفَقَةوَخَيْرِنجَقَقَة5!صمغَةمِنَذ،

ق-ضِجُكمْثئموُرَم!صثأَجَلإِلمأذَشاءُمَاالأرْحَامفِى

بَتَ!رَةىكلنومِتغ3َ،أَل!مذَحَءْاارَتَبْلكوؤمطِفْالأ

دوررِلِكَبْلابَ!لَمَمِنْبَىمْدإليأَرْذَلاوَهـشكَمْمَنْبُرَد

ءَلْطعَااءَأصهالْنَانْزَأاذَفِإِدد4َعلَاشَرلأَرْاىذرَوَ،لةَميْفًا3تجذ

.بَهِب!1َ(ض!ًزَؤكبمال"نْأَو:تَتْو،وَرَبَىتآمْورزتْ

لرلمج(اذدهمور40آب)

.5(ThePilgrimage)!نازلSurer 22 El

PIكGث!ه!كGل

doubt!هـعف!هـ conceحآnkind. If you areه!!ن

Resurrection then Lo ! We have created you

nfom2!1ثfrom dust, then from a drop of seed

-*2-
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.4!تث!abitisMهلit.كه!ا

these!ه days as the increase!هIt is spreading

ays accompanied؟essentialhypertension. It is alw

.its appearance8ءby increase of body weight befo

Fasting ) n such cases is the best treat treatment

.Sugardecreases by the decrease of body weight

five hours after taking food to less!كح!كم!ع!*س!سItd

level in mild diabetis and afterاس!يthan the no

01 hours to lesser degrees. Fasting with some care

-oftaking suitable food is important in treating dia

betisلأ!م؟أصور-!3 especially if the person is over no

,Weight

5.ءde5.!مد9، Chronic neph0 ritis super- added by general

.6.Heart diseasesdedda-repus by general oedema

7.-*ثهى! Chronic osteo- arthritis especially when it is

es afterيخ4أ!parried by obesity as it oicurs in many

forty years of age. Many cases have benefitted much

by fasting rather than by the treatment such as

.electricityand tablets of different kinds

فى-1-
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-allyhunتظhencehewillsympathisewiththosewhoare
-andcannot find it. The poor however, may be asham!ثهمح!

.sk any person anyhing،فىه

to help the needy &p rsonضاThe real believer hastens

.Poor Due or charityبمwi" thout asking for

,ilyaccustomed to oderعاأصخش؟!makes the5!ك!!،ف

.patienceand may refrain from sins

Fastingطنأ!س! is useful in many diseases; in some of

.itis the only treatment

:Itis useful in the follow! diseases

)s which31.قح!د chronic intestinal disturbances (nte

.byfermentation of carbo-hydrates؟are followed

The person does not drink water du*5ing the fasting

time in Ramadan. If he eats the suitable food

onفا!on،كمفط of fermenةaccording to the condi

intestines- will have the best treatment for its

.cation"!كpu

!.2 Increase of body weight as a result of eating much

food and moving little. Fasting is the only treatment

.insuch cases

l hypertension as a result of the3.!ضز Increase of essent

to which the person isمن!حاmental stress and s

.subjectedto,ءكه Fasting is useful in such cases

.peciallywhen the person is obese

-0-*
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الصيام

FASTING

:الكردمكتابى"فىوتعالىسمب.حافاللّهؤاك

كَمَاالضَيَام3ُ-اْعَلَبْكتِبَسواأَالذِبنَأيئَثَا!أبَا

أَدإروأتَت!ونَ،هـنْقَجْلِكمْلَعَلَّ!3اتَذدقَصًإَكَضبَ

سَؤَلمعَلَىأَوْفَرِبف"امِئ!3حَانَ!مَن،م!ذودَأت

."اخَرأَثامًمِنةمِذة

(البقرةسورة\183،84الإق)

(Sura2 (Bagara

Tile Cow

183 'O Believers. Fasting is prescribed for you

.enas it was prescribed for those before!،
,youmay ward effort

184 Fast a certain number of days, and for him

you or on a journey, theغwhois sick among

.numberof other daysس!!ع

4،هل!ثلاك!أ

n beings for religioussiه!طprescribed foru!حنماكا!
-ment,patience and to enعنم!لأ!matters to learn, ser-fles

dure hunger and thirst. The fasting man feels the hunger

ive charityandه!pains as the poor feels, henie he will

-llunder!لwill pay the Poor Due (Zakaat) . The person

,standthe real meaning of hunger, while he can find food

-9-
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death is so near; and that they can be in his presence

.fivetimes by day and night

ng the refined hearts slow and becomeلنهلأ!aحلما*كلg

,alsothe uneasy souls relax,!5*!لع

Praying is of great effect on all the parts and

.organsof the body by the physical movements

.Itis a good simple exercise for the old and young

dy move as well؟!praying all the muscles of theح!ثلاه!

,asthe joints and spinal columns
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أووة

PRAYERS

""13عَلَبْ!اَ-رْآءْ*وذ6ِبِىالضَهأَكحْدَأثَأَأْمُرْوَ"

اصه(سورة321لاَيةا)

ay and insist at itكder your people to prاه!

ip and beلوررpeopleworshسهand enjoin upon th

.constantthen

132--Sura 02 Taha

NTكك!ولأCO!

e of MoslemsكغاPrayer is of great effect in the

generally. It is one of the pillars of I>salam. The people

are accustomed to the sense of obedience, order and

cleanliness. Ablution cleans the external parts of the

ng more indicative of the!فطمbody. There is perhaps no

sense of equality that Islam insists on, than the sight of

itutionaفfoMoslem congregation at prayers. The insit

prayersكعم!*ه in the Mosque had been one of the m

so they can see,5!كمwelding all the different social secti

their social state in each prayer and they can advise each

,giousand world affairs!طثلاه،فلحer inأه!

Prayers!أ.Thص! forbid sin, abomination and oppress

believers achieve a deep sense of satisfaction during

gin!4 cating th fact that the Bestower of life andشpra

-7-
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wellافcehiولس! as the dust. Dirt helps the presence of

carries typhus fever and may cause dermatitis and

.otherskin diseases

ng the mouth many tunes a day is the best!طكمة!

.provocationagainst gum and teeth diseases

!8!-Washing the nostrils by cold water is the best p

.ionagainst nasalcattarthلأ5!ع!امف

-rcourse,you must do ma،خاli!ثثحثIn the case of s

-!15 ablution by washing the whole body

The spirtual benefit lies between two successive

0(ablutionand prayers01،.حbeautiful actions

rson is busy about world،دIn the first action the p

sary for prayer to makeمحححaffairs, henc! ablution is nec

0(himfit for standing before (Allah the Greatest

There-!م is sufficient met+ correlate his mental

affairs. If he cannot forget itدهالا"wers and leave the

after ablution, he may scape it out during his visit to the

mosque and be ready to stand, bow and prostrate in front

0(of(Allah the Greatest
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بِىر

ضَا

ال!!وء

ABLUTION

ا)ى"أَ،ذِإِلىَة!ورءْا16إِتَوُا3آَاذَا-دذدبَو!ا()

ش5َ،وَ.؟

ولمحُواوإهالمَرَاقِقإِكم3ْوأبَدِيىَمحكمو-5رأ

جضبر-اًحُص-6إنْوال!*:يْنِإِلىَأرْخىأحم-وَثَوَسِ!سُهـاْ

."ىاَ!روا

الما!&ذشة.مه"6الآبلآ)

ntendول to prayer, * asولoui؟'O Belivers. When

your faces and hands up to elbows and wipe

!.your heads and wash your feet to the ankle

.y yourselves8ئand if you are unclean pu

.Surer)-ل! (The Table

NTلكم!أثه

ABLUTIONول FOR PRAYE

Ablution or purfication is a pre- requisite for the

performance of valid prayers and may be defined as a

.symboliccleaning from material or spiritual pollution

slim mustظeat goal in ablution because the Mكدز!There

clean the external parts of the body five times a day (In

(thisrepetition there is continuous clealiness for the body

9eases!ح!-"ول by cleanlinهنةPersons are saved from masy

lution will remove the sweat evaporated on the skin as

-5-
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Those toreign sources together with dilgence which

takes care that each sentence has a basic foundation

.nmedicine or science(

Anyone who reads these researches with a broad

mind will believe that the Ku ran is sent from God and

nityءr)1w!س in life & death (the hereaftط!it for hهكاsi

-mustdifferentiate between Glorious Koran and its expla

.nation!t different decades

uran according to!ك!مoodthخاators undersكمة*he e !pl!ئ

!omeo0كهtheir society, time, sections and personalities

the old explanations had foreign tastes, secular or Israil

,thoughts

The Kuran is the ast heavenly book. The scientific

.versesdo not mean that the Kuran is a book of science

-butit is an indication of heavenly power. It is a mira

ed had known this 3 cience one thousandسthat Moha51ح

and.!!ا+ 8 years. )8014( of

new scientific facts do not deny any fact in theجTh+

.Kuran
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Preface

iraclesكا+!ل!4"5 inGloriouف!،The Medical

We cannot speak to the world nowadays except by

.themodern scientific language

found-مم! in Koran neither in it orص!لأot!هعلخال

s sent from God. Any one who readsزhind it because it

find that they are miraclsat*!للthe scientific verses

8014because()!ع!ثحد!!علأ it was since!ع!غسthe present

to spread this all over!كم!حIt is the duty of the mosl

the world to show the scientific researshers to those have

no religion or those who follow religions other than

Islamا!+-8 from what source we have taken our Islamic

.8 on

-Thereader will see ti what depth the verses coin

.ental medicine!ثح!cide with present exp

nyث!.مم!حنم!ن!!كم! books aboutIslamهعمI have read

.and othersأ+مكأمك!لمنعهكهbook of the late Dr. Abd!صthأ

I have compared between the last foreign books and

c verses in Koran and found that they areehtكلنعاscient

.thesame

I"!نح!م!س!ءثلا!ك!!ثيمض have taken benefit from f

,doubtحزof proof against them when they are

-8-
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!!أ/زهـ-سآ+

THE!هلEDICALMIRACأئأل!! M

IN GLORIO !US QORAN

!+

Dr MAIIMOUD DIAB

ar ElShaah!!
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والهلألفالكنماب

هدبابمحمودد.5

الفريتداسةijiهذهعتسب..

الدكتو!كاتبهاأنحيثمنوقيمتهااهميتها

Jillالرعيلمنجليلعاله!دياب"حمود

مفكرالوقتنفس!وهوالمصريين0للاطباء

والعربيةالمعريةالشئونقمتعمقوباحث

المتعددةاسهاماتهتركدهماوهووا،سلامية

مقممتهاوفيالمربيةالمكنبهلضمهاالئ

المعاعر"الاسلاسالكفاحأبطال"

العالمية"والصهيونيهالصهبونىالغكر"و

فيودداساتهبأبحائهمشاركه.جانبالى

العلميةوالنمواقالقوميةالمؤتمراتكافة

والفرية.والادبية

لجانبالمتميزبتناولهيبهرنان71هووها

بكلالكريمالقرأنفىالطبىا،عجاذ

لهيقدموالمف!العالمطاقةمنلديهيتوفرما

لمتميزة1ءوْلفاتهعقدفىفريدةثرةلنا

الشمعب.دارلقرا،نهديهاأنيسعدنا
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ثضَهص-!هبك!!!هيث!هك!شمحهـ/،.كَهت!يرحيص!حهقيرخمهبك!حضت
ب"8لاَ+-!*/َكس-!ط3كد-6!!7-6-/َرك!6-ك!+حلاح!َحر6َرَ،-َ--+ورءحد3-صهـ!ا

القصآأ

والإنجليزقهالحضلبيَةباللشًة

لألم

!ب!،ال!كزر!وو؟21

6!!ت
///ص!!بء

!ب؟كا

!!ي!!ت
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